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JL)et efterstaaende lille Skrift gjør ikke Fordring

paa at yde noget videnskabeligt Bidrag til de nor-

diske Rigers politiske eller militære Historie i den

deri omhandlede Periode. Det har kun været mit

Onske at give en sammenhængende, forhaabentlig

nogenlunde fyldig og let læselig Skildring af de

Begivenheder, der gruppere sig om det lille, i og

for sig saa ubetydelige dansk-norske Felttog mod

Sverige i Efteraaret 1788. Trods de ikke faa viden-

skabelige Bidrag til denne Tids Historie, der findes

i den nordiske historiske Literatur, tør man vel

nemlig sige, at der udenfor en snævi'ere Kreds ikke

er stort Kjendskab til disse militær-politiske Be-

givenheder i Efteraaret 1788; jeg har derfor tænkt

mig, at en Fremstilling heraf, — til hvilken jeg har

kunnet benytte adskilligt hidtil utrykt Materiale —
maatte kunne læses med Interesse, saa meget mere

som de satte Sindene i Norden i en vis Bevægelse,

fordi de foregik netop paa et Tidspunkt, hvor det



Krav paa Fred og venskabelig Forstaaelse mellem

de nordiske Riger, der nn besjæler enhver Nordbo,

begyndte at vækkes til Live paa begge Sider af

Sundet.

Frederiksberg i April 1889.

Chr. Blangstrup,
Premierløjtnant.



I det nordiske Selskab i Londou holdt den

danske Historiker Fr. Sneedoi'iF i Januar 1792 et

Foredrag om „Vigtigheden af de tre nordiske Rigers

Forening", hvori han stærkt betonede den Fare,

der truede „Skandinavien, vort Fædreland" fra

Rusland, og bl. a. udtalte: „. . . . Det er en Sand-

hed, mine Venner! som i mine Tanker let lader sig

bevise, at Staternes Sikkerhed og L^'ksalighed beror

ligesom enkelte Menneskers for Størstedelen paa

deres Kræfter og Agtelse, at de politiske Baand,

som mider Navn af Traktater forbinde Stater, altid

knyttes af Frygt og Interesse, at de holde og briste

med den, at politisk Forbindelse mellem storre og

mindre Stater ere intet uden ydmygende Baand for

de sidste og ere lig dem, hvorved Chaluper i vild

Sø g^mge efter Orlogsmanden." ^)

Sneedorff gjorde sig sikkert ved denne Ud-

talelse til Tolk for den almindelige Stemning, der

paa hin Tid var herskende herhjemme. Man be-

g^Tidte endelig i Slutningen af forrige Aarhundrede

at indse det unaturlige i. at de nordiske Folk skulde

hade hinanden : i den lange Fredsperiode efter den

store nordiske Krig var der kommen Ro i Sindene,
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Sverige betragtedes ikke længere som „Arvefjenden",

og jo mere indlysende det blev, at det var en saare

ydm^^gende B/Olle for Danmark at gynge i Ruslands

Kjolvand, desto stærkere banedes Vej for en hel ny
Opfattelse af Forholdet mellem de nordiske Riger.

Mangfoldige Udtalelser i Datidens Presse vidne om
Omslaget 2), og det er næppe en Overdrivelse, naar

den svenske Diplomat d'Albedyhll — i Slutningen

af Firserne nogle Aar Chargé d'afPaires i Kjøbenhavn
— skriver: „Jag kanner ej heller någon upplyst

Dansk, vare sig enskild eller hogre Embetsman, som

hos sig hyser eller hos andra billigar den gamla

dårskapen, at hata Sverige", ligesom han med rette

tilfojer: „hvilken dårskap forr kunde anses som en

alderdoms svaghet, desse gamla Konunga-Riken
emellan, men som nu fortiden, sedan en tredje Magt

i Norden uppkommit, hvilkens hela existance såsom

nordisk Magt genom detta oforstånd båda uppkommit

oeh stadgats till båda Dannemarks och Sveriges

uppenbara forfång, borde å omse sidor anses och

straffas som ett hogmåls-brott." ^)

Hvad der havde bidraget mægtig til at vække

denne ny Stemning i Danmark, var særlig den kort-

varige Krig med Sverige, hvori Landet i 1788 ind-

vikledes. Den var Slutstenen paa de mange Ydmy-
gelser, Danmarks „russiske" Politik havde medført,

og skyldtes direkte en Traktat af 1. (12) August

1773, ifølge hvilken Danmark sluttede et Forsvars-

forbund med Rusland og forpligtede sig til at yde

det Hjælp, hvis det blev angrebet. Da de onde

Tider kom, da Sverige truede Rusland med Angreb,

søgte Danmarks Udenrigsminister A. P. Bernstorff
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for^jæves at slippe fra den Traktat, han selv havde

afsluttet, søgte at vride sig fra dens forunderlige

Bestemmelser ved Paastanden om, at den egentlig

„havde haft Danmarks Sikkerhed til Maal;"^*) men
selvfølgelig havde Rusland ogsaa tænkt paa sin egen

Fordel, da Traktaten sluttedes, ja denne var lige-

frem Betingelsen for, at Rusland indlod sig paa at

afgjore det bekjendte holstenske Mageskiftespørgs-

maal. og saaledes kunde da den danske Regering

ikke slippe fra at opfylde sine Forpligtelser, da

Sverige i 1788 benyttede Lejligheden, medens Rus-

land var indviklet i Krig med Tyrkiet, til at falde

sin ostlige Nabo i Ryggen.

Og saa sker da det mærkelige, at medens det

danske Folk i Skrift og Tale giver Beviser for. at

det gamle Svenskerhad ikke længere er til, at man
kun ønsker Fred med ,,de brave Svenske", med „den

agtværdige svenske Nation'", medens de første egent-

lige ., skandinaviske" Stemninger begynde at spire

og man ])aa begge Sider af Sundet fordj'ber sig i

Studiet af de nordiske Rigers mange fælles Oldtids-

minder, medens det danske Folk saaledes utvet^'dig

giver til Kjende, at der nu forhaabentlig stunder

lysere Tider til for de nordiske Riger — maa den

dansk-norske Regering sende sine Soldater ind

over den svenske Grænse som russiske Hjælpe-

tropper.

Der kan naturligvis kun være én Mening om,

at man var nødt til at opfylde sin traktatmæssige

Forpligtelse. Et andet Sporgsmaal bliver derimod,

om der ikke fra dansk Side kunde være gjort noget

for i Tide at søge tilvejebragt Betingelser for. at

1*



Freden i Norden ikke skulde br3'des ; en venskabelig

Tilnærmelse til Sverige vilde først og fremmest

have været Midlet hertil, men en saadan blev for-

sætlig aldrig forsøgt. Og for )'derligere at vanskelig-

gjøre Situationen sad netop i hin Periode paa Sve-

riges Trone den Konge — Gustav III — , der vel

har hadet Danmark saa glødende som ingen anden,

og hvis hele Liv var opfyldt af en brændende Tørst

efter at hævne sig paa Danmark for alle de Rænker,

der herfra var smeddet mod ham selv og hans

Forgængere. Hans Regering er fra den første Dag
en bestandig Trusel mod Danmark, hans kæreste

Tanke den stedse tilbagevendende, først ved Døden

opgivne Plan om at løsrive Norge fra Danmark.

Som Indledning til Begivenhederne i 1788 vil

en Skildring af Kong Gustavs Planer mod Danmark
formentlig her være paa sin Plads. ^)

Allerede som Kronprins havde Gustav udkastet

Planer til Norges Løsrivelse fra Danmark. Nor-

mændenes Misfornøjelse med den danske Styrelse

paa hin Tid medførte en stadig Uro og Gjæring i

Landet, hvorom han jævnlig modtog Beretninger, og

som indgød Forhaabninger om, at det kunde lykkes

ham at skaffe sig en Kreds af paalidelige Venner

blandt de. misfornøjede. Dette synes ogsaa at være

sket; i hvert Fald hedder det i et Brev fra August

1770 fra en af de Mænd, hvem han ben^^ttede til at

sondere Stemningen i Norge: „Nationen er gjennem-

gaaende misfornøjet med sin Konge, og denne Mis-



fornøjelse synes at voxe paa Grund af de danske

Embedsmænds Strænghed; endnu er alt dog roligt,

men Frygten for en større Skatteudskrivning ved

Kongens Tilbagekomst til Landet vækker hist og

her Uro. Jeg har derfor sørget for at skaffe mig

fortrolige baade blandt Præster, Officerer og Kjøb-

mænd og venter med det første at faa paalidelige

Efterretninger om Embedsmændenes Karakter og

„Credit^, om Landets finantsielle Forhold og Styrke,

om Armeens Tilstand o. s. v hvorefter jeg.

om D. K. H. giver mig naadig Befaling dertil, vil

rejse ind i Norge og efter at have stiftet Bekjendt-

skaber søge at benytte enhver paa bedste Maade til

at skabe almindelig Misfornøjelse overalt i Na-

tionen/ *')

Efter sin Tronbestigelse var Kongen vel stærkt

optaget af sine Planer til den Statsomvæltning, han

med saa stort Held udforte i 1772, men Planerne

mod Norge vare blot for en kort Tid skudte til Side

og g^jenoptoges snart. Der foreligger herom en

Række Indberetninger fra den danske Gesandt i

Stockholm, Baron Gyldenkrone, som vise, hvor nær

Uvejret har været ved at bryde udH. Medens Ge-

sandten endnu i Slutningen af August 1772 nærer

den Overbevisning, at Kongen for Øjeblikket ikke

har noget fjendtligt i Sinde mod Danmark, men at

det vilde være heldigt, om man saavel i Danmark
som i Norge foretog Rustninger for at give ham
andet at tænke paa end at ægge Misfornøjelsen i

Norge, kommer der efterhaanden flere og flere An-

tydninger af, at Kongens Forbindelser med norske

misfornøjede kræve den største Agtpaagivenhed fra
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dansk Side, om de end ikke give Anledning til

nogen alvorlig Fiygt. ^).

Dog i Slutningen af Oktober begynder han for

Alvor at frygte urolige Tider; Kong Gustav agter

at rejse op til den norske Grænse, Rygtet fortæller,

at mange Regimenter have faaet Ordre til at holde

sig marschfærdige, Flaaden i Karlskrona gjøres klar

til at løbe ud, en Flotille med Ammunition og andre

Krigsfornødenheder er gaaet under Sejl med hemme-

lige Ordrer, der skulle brydes undervejs, og Kongens

„arrangements militaires" er det staaende Samtale-

æmne overalt. Man paastaar almindelig i velunder-

rettede Kredse, at Kongen ved Grænsen skal møde

norske Udsendinge, med hvem det fornødne til et

coup de main mod Norge skal aftales, og Gesandten

kan ikke noksom udtale sin Forbavselse over, at

Gjæringen i Norge allerede har naaet et saadant

Højdepunkt, at Kong Gustav virkelig tør indlade

sig paa at benytte sig af den^). Slag i Slag følge

nu Indberetninger om truende Rustninger i Sverige;

Regimenterne i Sydsverige trækkes sammen hen-

imod Grænsen, Skyts og Ammunition transporteres

til vigtige Punkter, i Gøteborg skulle flere Millioner

Geværkugler forfærdiges og i Løbet af 14 Dage

sendes til Grænsen, 8000 Geværer ere sendte til Karls-

krona, Magasiner anlægges overalt o. s. v. St^^ken

af de Tropper, der samles mod Grænsen, opgiver han

til 8000 Md. Infanteri, 3000 Md. Rytteri og 500

Artillerister. *^)

Den danske Regering, der iøvrigt længe havde

truffet Forberedelser til at sætte Forsvarsvæsenet i

Norge paa bedre Fod, havde ved den første Efter-



retning om Statsomvæltningen i Sverige strax siendb

den bekj endte dygtige General Hiitli derop for at

afhjælpe de værste Mangler ved den norske Hær,

Han fandt alt i den sørgeligste Forfatning, men tog

strax fat med sin sædvanlige Iver, og da de forstå

foruroligende Depescher fra Gyldenkrone indlob,

bleve Rustningerne yderlig ]iaaskyndede. Under

Kommando af Generalmajor v. Brockenhuus blev et

Armékor])s, bestaaende af 7 Infanteriregimenter,

B Dragonregimenter og 3 Artillerikompagnier med
48 Stk. Skyts, sammendraget i og omkring Rakke-

stad Sogn, ialt 18,000 Mand; nordenfjelds oprettedes

et Observationskorps af 3 Batailloner Infanteri,

2 Kompagnier Skiløbere og et Dragonregiment, ialt

noget over 3000 Mand. Almuen fik udleveret Ge-

værer, Fæstningerne armeredes og sattes i Forsvars-

stand, overalt udbedredes Veje og Broer, i Arsena-

lerne herskede travl Virksomhed med Tilvirkning af

Ammunition o. s. v. ; samtidig begyndte man at

sammendrage Tropper paa Sjælland og udbedre

Kjøbenhavns Fæstningsværker ' M.

Henimod Midten af November S3'nes det imidlertid,

at Gustav for deime Gang har opgivet sine Planer

mod Norge; tillige havde den danske Regering be-

svaret en Forespørgsel fra svensk Side om Meningen

med de norske Rustninger paa tilfredsstillende

Maade, og den truende Fare syntes saaledes over-

staaet. Den 20. November meddeler Gyldenkrone,

at de svenske Regimenter have faaet Ordre til at

stanse Fremrykningen mod Norge, og i et Brev fra

den norske Grænse af 16. Novbr. fortælles om den

store Glæde, det overalt har vakt. at en Officer fra
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den kommanderende General i Norge har overbragfc

Kommandanten i Frederikshald en officiel Medde-

lelse om, at den svenske E-egéring havde erklæret

den danske, at den ikke havde noget fjendtligt i

Sinde mod Norge. „Glæden er ubeskrivelig paa

begge Sider. De Norske havde allerede pakket ind

og flyttet deres bedste Sager bort, men takke nu

Gud og forblive rolig." '^>. Og da samtidig Bern-

storff meddeler Gesandten, at der er truffet Arrange-

menter i Norge, som have fjærnet „les seuls articles

peut-étre sur lesquels il restait quelque chose å

desirer aux habitants de ce pays", og at han kan

forsikre ham om „la fidele facon de penser des

sujets du roi en Norvege", føler Gyldenkrone sig

overbevist om, at den eneste virkelige Grund, hvor-

paa Kongen af Sverige kunde bygge sine Planer

mod Norge, nu er borte. Derfor mener han dog

ikke. at Kongen har opgivet disse, og herpaa tyder

ogsaa den Omstændighed, at Regimenternes Kontra-

ordrer alle indeholde den Klausul „indtil nye Ordrer

gives" ; en Grænsevagt paa 1500 Mand, sammensat

af forskjellige Regimenter, oprettedes og forblev

samlet, ogsaa efterat Tropperne i Begyndelsen af

December faktisk vare hjemsendte ' ^).

Tovrigt var Gesandten i de bevægede Efteraars-

maaneder kommen til det Resultat, at hans Rap-

porter ikke kunde give saa mange Oplysninger som

ønskeligt, da han var saa langt fra Grænsen, og han

mener derfor, at Regeringen bør skafle sig paalide-

lige Korrespondenter blandt „les fidéles sujets et

serviteurs du roi en Norvége", og han anser dette

for absolut nødvendigt netop i denne Vinter. Han
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har nemlig faaet at vide, at Kong Gustav vil gjore

et Forsog paa at overrumple Norge i Løbet ar

Vinteren; samtidig med at Misfornøjelsen søges

ægget, skulle svenske Soldater, forklædte som Bønder

og med deres Geværer skjulte i Slæderne, trænge

ind ])aa forskjellige Steder i Landet, hvornæst Over-

rumplingen skal gaa for sig paa et belejligt Tids-

])unkt. 'M
Det blev imidlertid ved Rygter, og der hengik

nu en Række Aar, hvor Gustavs Planer mod Norge

vel aldrig hvilede, men dog ikke, stærkt optaget

som han var af sit Riges indre Forhold, antoge slige

Former, at Faren for en Krig mellem de nordiske

Riger var mere truende, end den altid maatte være,

saalænge Gustav III sad paa Sveriges Trone. Man
var imidlertid paa begge Sider paa sin Post, søgte

at sætte Forsvarsvæsenet i bedre Stand — bet^'de-

hge Summer anvendtes saaledes i Norge til Fæst-

ningernes Istandsættelse — og udforskede samtidig

gjensidig Stemningen i Landene; den ringeste

Ændring i Militærvæsenet betragtedes med Mistænk-

somhed og indberettedes af Gesandterne. Svenske

Officerer sendtes ind i Norge for at skaffe Under-

retninger om Hærens Tilstand, Kong Gustavs intime

Raadgiver i militære Sager, daværende Major Toll,

samlede i 1778, under Paaskud af at overvære en

Øvelseslejr ved Kjøbenhavn, detaillerede Oplysninger

om den danske Hærs Styrke og Beskaffenhed, ' ^)

og fra dansk Side foretog ligeledes Officerer hyppige

Rejser til Sverige og indsendte detaillerede Rapporter

om den svenske Hærs Udvikling og om Stemningerne

i Landet. ' ^)
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Først det danske Hofs tvetydige Holdning under

de nordiske Nentralitetsforhandlinger i 1780 bragte

atter Liv i Gustavs Erobringsplaner. Tidspunktet

var dog foreløbig ikke gunstigt for saadanne Planer,

det belejlige Øjeblik kom først nogle Aar senere,

da det vilde være Rusland vanskeligt at opfjdde

sine traktatmæssige Forpligtelser mod Danmark.

Støttet paa sit Forbund med Østerrig, erklærede

nemlig den russiske Kejserinde i Aaret 1783 Krim

for hørende til det russiske Rige og truede saaledes

Tyrkiet; den politiske Stilling i Europa var samtidig

saa gunstig som mulig for Gustavs Planer — Frankrig

rustede sig til at hjælpe Tyrkiet i den forestaaende

Krig, England trængte til Ro efter den nordameri-

kanske Krig, Frederik II af Preussen beg^aidte at

blive gammel, og i det hele taget var Opmærksom-

heden i Europa spændt rettet paa Begivenhedernes

Udvikling i Østen, medens endelig Danmarks indre

Tilstande vare alt andet end heldige ' ^). Kong
Gustavs nærmeste fortrolige — fremfor alt de to

militære, Oberst Toll og Admiral Trolle, — støttede

paa alle Maader hans Angreb spolitik mod Danmark,

og i al Hemmelighed begyndte nu Rustningerne at

paaskyndes med stor Iver. Bruddet med Danmark

skulde fremkomme ved, at man overrakte den danske

Regering en udfordrende Note om Sundtolden,

medens samtidig en svensk Fregat skulde passere

Kronborg uden at salutere de her liggende danske

Krigsskibe. Man formodede da, at disse vilde skyde

skarpt, og Sverige var saaledes bleven angrebet af

Danmark. En Flaadeafdeling holdtes rede til ved

første Efterretning herom at løbe ud for at blokere
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Kjobenhavn, og derefter skulde eu Hær paa c. 10,000

Mand g;jore Landgang i Sjælland, dækket af en anden

større Flaadeafdeling^ stærk nok til at holde den

danske Flaade Stangen; endelig skulde samtidig en

Hær paa c. 14,000 Mand i 3 Kolonner over Jemte-

land, Carlstad og Venersborg falde ind i Norge. ' ^)

Under disse Forberedelser kom et længe ønsket

Mode mellem Kong Gustav og den russiske Kejser-

inde i Stand i Frederikshamn At Kongen har

ventet sig meget af dette Mode med Hensyn til at

sprænge Alliancen mellem Danmark og Rusland,

fremgaar af alle Beretninger herom ; om selve Resul-

tatet af Mødet ere Meningerne derimod delte. Selv

erklærede Kongen sig tilfreds med det, men rimeligst

er det dog, at hans Planer mod Norge ikke fremmedes

derved'-*); i hvert Fald opsattes Foretagendet til

næste Sommer (1784), idet tilhge Admiral Trolle

indtrængende raadede hertil paa Grund af Flaadens

mangellulde Tilstand. Medens Kongen selv foretog

en Rejse til Italien, arbejdede imidlertid en Forsvars-

kommission ivrig paa Udrustningen, og alt tydede

paa, at Anfaldet paa Danmark-Norge nu virkelig

vUde blive til noget — da faldt pludselig alle Forud-

sætningerne for dette Anfald bort, idet Tyrkiet be-

sluttede at faa en fredelig Opgjørelse med Rusland,

og Kejserinden samtidig lod ham vide, at hun ikke

vilde finde sig i et Angrel^ paa Danmark. Nød-

tvungen maatte Kong Gustav da opgive sine Planer

for denne Gang.

Det ikke mindst interessante ved disse Be-

givenheder er, at den daværende danske chargé

d'aifaires i Stockholm, Konnemann, synes at have
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været saa temmelig uvidende om, hvad der gik for

sig, medens dog Krigsrj^gterne i Sverige hurtig ud-

bredtes til de Hoffet nærmere staaende Kredse. Af
hans Indberetninger — i Udenrigsministeriets Arkiv

— fremgaar i hvert Fald, at han i 1783 ikke har

haft ringeste Anelse om Rustningerne mod Danmark

;

først i Begyndelsen af det følgende Aar begynder

han at fatte Mistanke og udtale sin Forstemmelse

over de Rygter om Kongens krigerske Hensigter

mod Danmark, der cirkulere overalt. 2^). Uagtet

han ikke kan tro paa noget alvorligt i saa Hen-

seende, er han dog glad ved at staa i intim For-

bindelse med „une personne dans le college de

guerre", af hvem han nok skal faa gode Oplys-

ninger; om Forsvarskommissionen i 1783, hvis Til-

værelse dog vel næppe har været aldeles skjult for

Kollegiet, hvor hemmelig end alt gik for sig, har

han trods denne gode Ven imidlertid ikke et Ord

at meddele, ja benægter senere paa Forespørgsel

fra den danske Udenrigsminister, at den i det hele

taget har existeret. ^ 1

)

„Det er umuligt", skriver han i Februar 1784,

„at faa Rede paa de Planer og Projekter, der ved-

varende beskæftige den svenske Konges Sind ....

men er der nogensomhelst Anledning til at tro, at

en begavet og tænkende Konge vilde finde paa at

falde ind i Norge eller angribe os, al den Stund han

mangler de vigtigste Ting til at begynde Krigen og

holde den gaaende?" Mere desorienteret kunde han

ikke godt være ; men til hans Undskyldning maa

dog anføres, at han opholdt sig saa fjærnt fra de

Steder, hvor man travlt arbejdede paa Rustningerne,
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og tilmed havde en dansk Oftioer, Kaptejn Tuxen,

der af Regeringen beordredes til at berejse de

svenske Provinser for at faa noget at vide om Krigs-

forberedelserne, erklæret (jresandten, at han ikke paa

sin Rejse havde sét Spor af Rustninger!

T Begyndelsen af Marts fortæller han om den

almindelige Glæde, der hersker i Stockholm ved

Udsigterne til en Forstaaelse mellem Rusland og

Tyrkiet; den eneste, der er rasende herover og ikke

kan li^gge Skjul paa sin Forbitrelse, er Toll. ^^)

Følgen af disse forandrede politiske Forhold er

naturligvis, at man nu aldeles ikke skænker Krigs-

rygterne nogen Tiltro, og han er glad ved at kunne

meddele dette som Modvægt mod den Uro, Efter-

retninger fra England vække hos den danske Re-

gering — det var nemlig forst gjennnem det

engelske Hof, at man i Danmark fik klar Besked

om Gustavs Plan. Han tror fremdeles ikke paa, at

Uvejret har været saa nær, som det siges i England,

og udtaler som ^in egen Overbevisning, at hele

Planen er bleven skabt i Tolls Hjærne, og at Gustav

villig har laant Øre til den for derved under sin

Fraværelse i Italien at beskæftige den intrigante og

urolige Toll og holde Krigskollegiet i Aktivitet til

Bedste for Militæretaten! 2 3)

Allerede i Slutningen af Marts havde Kong
Gustav givet Ordre til at indstille alle Rustningerne,

men nu havde Efterretningerne fra England givet

Danmark Blod paa Tanden, og efterat Kronprins

Frederik som bekjendt d. 14. April 1784 var kommen
til Roret, S3^ltes man for Alvor at ville ruste sig.

Det begynder nu at summe Konnemann om Ørene
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med Krigsrygter. I Stockholm er man forfærdet

over Danmarks Rustninger, der tales ikke om andet,

og samtidig faar han Meddelelse om, at store Sen-

dinger af Skyts og Ammunition afgaa fra Stockholm

for at fordeles paa Fæstningerne langs Vestkysten.

Det er atter Toll, der leder Rustningerne, og blandt

det store Publikum hedder det, at Krigen vil blive

erklæret Danmark, saasnart Kongen kommer hjem,

medmindre Danmark gaar ind paa at nedsætte Øre-

sundstolden til det halve eller helt fritage svenske

Skibe for den^*). Da imidlertid BernstorfP de sidste

Dage i Maj meddeler ham, at Regeringen har al

mulig Grund til at tro, at Kong Gustavs Planer ere

udsatte eller helt opgivne, og at der ikke mere er

Tale om danske Rustninger, føler han sig ganske

beroliget og erklærer, at man nu heller ikke tænker

mere paa den Sag i Stockholm ^^''). I Løbet af

Sommeren forstumme da ogsaa paa begge Sider af

Sundet de foruroligende Krigsrygter.

Medens i de følgende Aar enkelte af Kong
Gustavs fortrolige synes at have virket for en Til-

nærmelse til Danmark fra svensk Side, er derimod

han selv lige uforsonlig, lige saa meget som før be-

skæftiget med Planer til Norges Løsrivelse. Han
udtaler sig ved flere Lejligheder i høj Grad haa-

nende om Kronprinsen og de danske Ministre og

mener, at der ikke er nogensomhelst Grund til at

søge Forsoning med Danmark, der sikkert vilde

forraade ham ved første Lejlighed. „Alt, hvad man
har fortalt mig om Danmark og dets Kronprins'',

skriver han i 1785 til Grev Creutz, ., styrker blot

min Overbevisning om, at man der kun med Vaaben
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i Hcidiul kan vente Resultat af Underhandlinger, og

jeg er fastere end nogen Sinde før besluttet paa at

afvente Øjeblikket".*^) — Det vilde imidlertid føre

for langt at dvæle yderligere ved de forskjellige

Planer, der beskæftigede Kongens Tanker i disse

Aar — i Forbigaaende skal blot nævnes hans be-

kj endte Plan om at fremkalde Revolution og Borger-

krig i Danmark ved at faa Kronprinsen styrtet og

Enkedronning Juliane Marie til Roret, hvilket dog

ganske mislykkedes.*'). Derimod maa der skænkes

hans Optræden i 1787 et Øjebliks Opmærksomhed.
1 i^ugust 1787 havde Tyrkiet endehg tilkastet

Rusland Stridshandsken, træt af de evindelige

Plagerier fra dette Lands Side, og man skulde nu

vente, at Gustav III ojeblikkelig vilde benytte

Lejligheden til at angribe Danmark. Men nu var

der sket et stort Omslag i hans Politik, særlig frem-

kaldt ved Ruslands udfordrende Holdning og den

Hjælp, dets Gesandt i Sverige havde ydet Opposi-

tionen i den svenske Rigsdag mod ham ; endvidere

synes hans bekjendte Yndling Armfelt at have paa-

virket ham i Retning af at søge Tilnærmelse til

Danmark, og Kronprins Frederiks Besøg i Lejren

ved Bonarp i Juni 1786 — nogle Dage efter gjen-

gjældt af Kong Gustav ved et Besøg hos den

danske Kongefamilje paa Marienlj^st — har vel

ogsaa haft en vis Indil^^delse. Sikkert er det i

hvert Fald, at Planerne mod Norge for en Tid vare

opgivne, og hans Tanker udelukkende rettede paa

at angribe Rusland; den almindelige politiske

Situation i Europa kunde ikke være gunstigere for

et saadant Angreb end netop nu. det gjaldt blot om
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at vinde Danmark og faa den dansk-russiske Alliance

af 1773 sprængt. Allerede to Uger efter den riissisk-

t^^^kiske Krigs Udbrud befalede Kongen den svenske

Gesandt i Danmark, Baron Sprengtporten, at slaa

paa Danmarks og Sveriges fælles Interesser og saa-

ledes forberede en nærmere Forbindelse mellem

Hofferne; men det var ikke Gustavs Hensigt at

nøjes hermed, han kj endte altfor godt sine store

Ævner til at vinde Stemning for sig, hvor han kom,

og besluttede derfor selv at træde frem paa Scenen.

I al Hemmelighed forberedtes et Besøg ved det

danske Hof, og medens man overalt troede ham paa

Vejen til Berlin, ankom han den 29. Oktober Kl. 3

om Eftermiddagen til Kjøbenhavn med et glimrende

Følge paa henved 40 Personer; uden at lade sig

melde gik han strax til Slottet, hvor hans pludselige

Ankomst selvfølgelig vakte en ikke ringe For-

færdelse. I nogle efterladte historiske Notitser ^s)

fortæller Kammerherre Brockenhuus meget morsomt,

hvorledes han efter Taflet stod i Forgemakket og

drak Kaffe, da han pludselig hørte stærk Støj paa

Trapperne. I samme Øjeblik stod en Mand bag

ham, slog ham paa Skulderen og sagde: „Ou est-ce

qu'on entre chez mon frére le roi?" Brockenhuus,

der strax kjendte Kongen, blev som himmelfalden,

ilede uden at svare et Ord ind til Enkedronningen

og sagde : „Kongen af Sverige er her og forlanger

strax at føres til Kongen!" „Er De gal?" var hendes

Svar, men da hun fik at vide, at det forholdt sig

rigtig, blev hun yderst betuttet og bad Overhof-

marskalk Schack at underholde Kongen nogle Mi-

nuter, indtil den første Overraskelse i den kongelige
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Familje havde sat sig. Da Schack senere spurgte

Kong Gustav, om han ønskede at aflægge Besøget

som Greve af Haga, erklærede Kongen, at han vihie

modtages ^comme roi de Suéde^.

Umiddelbart efter sin Ankomst begj-ndte Kongen
at udvikle sine Planer for Bernstorff for paa For-

haand at forebygge enhver Indblanding fra den

russiske Gesandts Side, og i de knap 8 Dage, hans

Besøg i Kjobenhavn varede, brugte han nu al sin

rige Veltalenhed for at føre dem igjennem. ^^j Han
foreslog et nøje Forbund mellem Danmark og

Sverige, en Familjetraktat mellem de danske og

svenske Grene af den Oldenborgske Stamme og

forelagde samtidig et egenhændigt Udkast til en

saadan Traktat, idet han bad Bernstorff sige sin

oprigtige Mening om de forskjellige Bestemmelser i

demie. Paa den danske Regerings Vegne svarede

da Bernstorff, at man med Glæde vilde gaa ind paa

et saadant Forbund, saafremt Rusland vilde slutte

sig dertil som tredje „partie principale" eller blot

give sit Samtj'kke til et dansk -svensk Forbund.

Dette stemte selvfølgelig ikke med Gustavs Angrebs-

planer mod Rusland; han udtalte som sin Mening,

at Danmark ikke behøvede Ruslands Samtj'kke

hertil og erklærede tilsidst, „at hans personlige Ære
var interesseret i. at denne Underhandling vandt

Fremgang, at han følte sig dybt saaret, at han ikke

vilde trætte Bernstorff med unyttige Samtaler, men
betragtede Underhandlingen som afsluttet og Ven-

skabet med Danmark i Fare for at brydes." ^^0 Paa

Bernstoi'ffs indtrængende Opfordring lovede dog

Kongen at opsætte sit afgjorende Ord i Sagen, indtil

2
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yderligere Overvejelser fra dansk Side havde fundet

Sted.

Disse førte dog ikke til noget Resultat, og

Gustav, der maatte indse, at det var frugtesløst at

gjøre yderligere Forsøg paa at fjærne Danmark fra

Rusland, lagde sit Forslag ad acta. Hans Rejse var

mislykket, hvor nødig han end vilde indrømme det,

og der var al Udsigt til, at det svenske Rigsraad

vilde spørge ham om Nytten og Nødvendigheden af

hans Besøg i Kjøbenhavn. Hvad skulde han saa

svare det? I denne Knibe henvendte han sig til

Bernstorff for at faa denne til at affatte en venskabe-

lig Erklæring fra Danmark, som han kunde frem-

lægge for Raadet. Hertil var Bernstorff cgsaa villig,

og i Form af et Brev fra den danske til den svenske

Konge konciperede han en Erklæring, der vistes

Kong Gustav i Udkast og efter nogle ubetydelige

Ændringer godkjendtes af denne. Erklæringen, der

er dateret den 5. November 1787, indeholder adskil-

lige Udtalelser om det varme Venskab mellem

Kongerne, og det hedder bl. a., at Gustavs Besøg

for den danske Konge „har været det sikre og

værdifulde Pant paa saadanne Følelser hos Eders

Majestæt, der sikrer Roligheden i Norden", ligesom

det ogsaa forsikres, at i Fremtiden skal intet kunne

„forstyrre den Fred og den Enighed, der bør herske

imellem os til vort Huses og vore Folks fælles

Lykke, , og de gamle Stridigheder, der altfor længe

have hersket imellem de tvende Nationer, bør for-

svinde for stedse." Efterat Brevet var underskrevet

af Christian VH, blev det uforseglet overrakt Kong
Gustav af Kronprinsen , der saaledes tilkjendegav
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sin Samstemmen med Brevets Indhold. ^^). Den
8. November forlod Kongen Landet med de højtide-

ligste Forsikringer om, at han rejste bort som Dan-

marks oprigtigste Ven
Selvfølgelig forandrede dette Besøg intet i For-

holdet imellem Danmark og Rusland — med sin

sædvanlige Forsigtighed havde Bernstorff først vist

den russiske Gesandt i Kjøbenhavn, Kriidener, den

danske Erklæring, og denne havde ikke fundet

noget at indvende herimod — , og de mangehaande

Kygter om Underhandlingerne, der kom i Omløb i

Europas diplomatiske Kredse, berigtigedes snarest

af det danske og det russiske Hof. Hvor meget

man end kan ønske, at de ovennævnte Underhand-

linger havde ført til et andet Resultat, saaat For-

sikringerne i Christian VH's Brev om Fred og For-

soning mellem Naborigerne vare blevne til mere end

det, de nu bleve — et fromt Ønske, og Traktaten

med Rusland, der dog tydelig var sluttet som en

Trusel mod Sverig, var bleven ændret, maa man dog

absolut give den danske Regering Ret i, at den

foretrak det sikkert alt andet end behagelige, men
dog paa en vis Maade ganske betryggende Forhold

til Rusland, fremfor den højst usikre Alliance med
en Fyyste, der i saa mange Aar havde givet Be-

viser for sit Had til Danmark, og som under sit

Besøg endog kunde lade sig henrive til at udtale

for Bernstorff, at ^la bonne foi des souverains est

subordonnée aux circonstances." ^
')

Efter sit Besøg søgte Kong Gustav paa enhver

Maade at vise sig venlig overfor Danmark, og man
haabede da ogsaa herhjemme, at Freden i Norden

2»
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skulde blive bevaret. ^ 2) Ganske vist indløb der

snart forskjellige Meddelelser om, at Sverige rustede

sig, men det var jo dog næsten utænkeligt, at det

skulde vove at angribe Rusland; dels vidste Gustav

tilstrækkelig Besked med, hvad Danmarks traktat-

mæssige Forpligtelser da vilde medføre, og dels var

Spliden i hans eget Land meget alvorlig. I Rusland

opfattedes Sagen dog anderledes, og man skj^ndede

stærkt paa Danmark for at faa det til at ruste sig,

men mødtes stedse af den danske Regerings Be-

stræbelser for at fremstille de svenske Rustninger

som bet^^dningsløse eller i hvert Fald kun demon-

strerende. I det hele taget er Bernstorffs Iver for

at bevare Freden i højeste Grad prisværdig, men
førte ikke til nogetsomhelst Resultat. Man søgte at

berolige Rusland med Hensyn til Gustavs Rust-

ninger og mindede samtidig Sverige om, at disse let

kunde føre til Forviklinger med Rusland ; Kronprins

Frederik skrev selv et advarende Brev til Kong-

Gustav, hvori det bl. a. hedder, „at det vilde være

„le plus grand des malheurs^', om det kom dertil,

at Rusland, fordi det blev angrebet, krævede, at

Damnark skulde overholde sin Traktat, men at han

i Tillid til Gustavs Maadehold ikke frygtede for, at

dette Tilfælde skulde indtræde." ^^) Endelig hen-

vendte den danske Regering sig ogsaa til flere

fremmede Stater, særlig England og Preussen, for

at faa dem til at mægle mellem Sverige og Rus-

land — men Stormen kunde ikke afvendes.

Det var allerede i 1787 bleven bestemt, at de

norske Tropper uafhængig af de politiske Forhold

.skulde samles i Lejr ved Frederiksstad og Trond-
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hjem (len folgende Sommer, og at Kronprinsen skulde

rejse derop for at inspicere Tropperne og samtidig

besøge forskjellige norske Egne. Under de spændte

politiske Forhold og i Betragtning af Gæringen i

Norge ansaa Regeringen det for ønskeligt, at en

dansk Fyrste atter en Gang viste sig for den norske

Nation, og Kronprinsen rejste da i Begyndelsen af

Juni 1788 derop. Her modtog han et Brev fra Kong
Gustav — dateret Haga d. 18. Juni — , hvori denne

søgte at stille Ruslands Optræden i det slettest

mulige Lys, erklærede, at Kejserindens Bestræbelse

for at skaffe ham Splid i hans eget Rige var lige

saa godt som et virkeligt Angreb, og at han be-

tragtede det som Selvforsvar, om han saa sig nød-

saget til at angribe Rusland. Han udtalte endvidere,

at Kronprinsen ikke kunde anses for bunden ved

en Traktat, der var sluttet i hans Barndom under

det Guldbergske Ministerium, men hverken denne

sublime Ytring eller hans Beskyldning mod Beni-

storif for at fremme Interesser, der strede mod
Kronprinsens og Landets Tarv, kunde selvfølgelig

forandre Regeringens Anskuelser om dens Forplig-

telser mod Rusland.''^)

Samtidig rettedes der fra Ruslands Side bitre

Bebrejdelser mod Danmark for at optræde altfor

lunkent med Hensyn til Rustningerne overfor Sve-

rige, og den danske Regerings Stilling under sine

Bestræbelser for at bevare Freden blev saaledes

Dag for Dag vanskeligere, indtil endelig Gustav III's

Brud med Rusland i Slutningen af Juni skaffede

Luft. I Juli forlano'te nu nemlis; Rusland, at Dan-

mark skulde opfylde sine Forpligtelser ved Trak-
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fcaten af 1773, og trods alle Bestræbelser fra Gustavs

Side for at bevæge Regeringen til at forholde sig

rolig, maatte denne selvfølgelig give et bejaende

Svar. Dette skete faa Dage efter, at Kronprinsen
— den 10. August — var vendt tilbage fra Norge,

og den 19. August blev Erklæringen om, at Danmark
som Ruslands allierede vilde deltage i Krigen, over-

rakt Sverige.

II.

I Danmark havde man — som det fremgaar af

ovenstaaende Udvikling — flere Gange under Gu-

stav III' s Regering maattet forberede sig paa Krig,

og det havde da altid været Regeringens Tanke, at

skulde Sverige rammes følelig, maatte det ské ved

en Landgang i Skaane fra Sjælland, medens samti-

dig en Hær fra Norge faldt ind over Grænsen. Der

foreligger fra hin Tid ikke faa Udkast til en saadan

Felttogsplan ^ ^), alle med Gøteborg som det fore-

løbige Operationsobjekt, og der kunde i det hele

taget ikke godt være Tale om nogen anden

Operationsplan, hvis der virkelig skulde opnaas

noget mere end en blot og bar Demonstration. Dog
det var netop dette sidste og slet intet andet, Bern-

storff ønskede, da det endelig blev nødvendigt at

opfylde Forpligtelserne; Danmarks Deltagelse i Kri-

gen skulde være saa ringe som vel muligt, og det

Angreb, Danmark gjorde paa Sverige — efterat Rus-

land havde forlangt Hjælpen ydet i Form af en

Diversion — , blev ved at indskrænkes alene til Ind-
j
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faldet fra Norge, den læmpeligste Maade, livorpaa

overhovedet et saadaiit kunde ské.

At dette ikke vandt Bifald i militære Kredse,

at man her onskede at føre Krigen med Eftertryk,

er i Grunden ganske naturligt, men for den Mand,

der sad ved Statsskibets Ror, for Bernstorff, var

denne militære Iver alt andet end behagelig. Det

var allerede vanskeligt nok at klare de politiske

Skær — paa den ene Side den vel begrundede Frygt

for, at fremmede Magter og da særlig England og

Preussen skulde blande sig i Krigen, paa den anden

Side Trykket fra Rusland — , men endnu vanske-

ligere vilde hans Stilling blive, om de militære An-

skuelser bleve de raadende. Og det var ikke uden

Grund, at Bernstorff frygtede noget saadant. Det er

tilstrækkelig bekjendt, hvorledes Kronprins Frederik

allerede den Gang var betaget af en næsten unatur-

lig Lidenskab for alt Militærvæsen, og det fremgaar

af et Brev til Bernstorff fra Prins Karl af Hessen,

højstkommanderende General i Norge og designeret

Chef for det Hjælpekorps, der skulde falde ind i

Sverige, at han sikkert fra først af har næret Ønsker

om at gjore Danmarks Deltagelse i Krigen til noget

mere end en tom Demonstration. I dette Brev af

29. Jidi 1788 udvikler Prins Karl de Anskuelser,

Kronprinsen nærer, og erklærer det for dennes

Ønske at kunne understotte Rusland med en Hær
paa 40,000 Mand samt 24 Linjeskibe, 12 Fregatter

og 10 Galejer, der skidde operere „i Kattegat, Sun-

det og de svenske Provinser, der ligge ved disse

Vande"; Rusland skulde stille de fornødne Penge-

iiummer — 6—7 Millioner om Aaret — til Raadighed,
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og Kronprinsen forlangte tillige „la garantie de

provinces å conqiiérir et gagnées sur Pennemi com-

mun".^^) Ganske vist havde Kronprinsen maattet

opgive disse vidtgaaende Ideer overfor Bernstorffs

bestemte Fordring paa at indskrænke Danmarks

Deltagelse i Krigen til det mindst mulige, men der-

for var Faren ikke overstaaet. Var Lykken de

danske Vaaben gunstig, kunde man vente alt af

Kronprinsens — og ikke mindre Prins Karls —
Krigsiver, og denne Iver fandtes sikkert ogsaa hos

de ileste Chefer for de Afdelinger, der rykkede ind

i Sverige ; i hvert Fald findes der blandt indkomne

Breve til Karl af Hessen fra Vinteren 1788—89

adskillige, hvori det rent iid beklages, at Haabet

om at faa Vinterkvarter i Stockholm (!) er glippet.

Saasnart Diversionen fra Norge var fastslaaet,

blev der Travlhed med at ruste den norske Hær til

Indfaldet. Som ovenfor nævnt havde der tidligere

paa Sommeren været afholdt Lejrsamlinger ved

Frederiksstad og Trondhjem; paa førstnævnte Sted

var samlet c. 8500 Mand, paa sidstnævnte 5—6000

Mand. Prins Karl havde personlig ledet Øvelserne,

Kronprinsen havde overværet dem og dernæst aflagt

Besøg forskjellige Steder i Landet, overalt modtaget

med stor Begejstring, der paa sine Steder fik Luft

i yderst vamle Lovprisninger — „utrætteligste

Hannibal", „vidt granskende Fredshelt", „vidt-

forskende Aand", „retskafne Menneskeven", „vel-

signede blandt Kongesønner", „Tvillingrigets Haab'^

ere kun nogle enkelte af den Mængde af samme Art^

man finder i Datidens norske Presse. Øvelserne vare

nu endte. Tropperne delvis hjemsendte, og begge
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Prinser vendt tilbage; Prins Karl, Jer foruden at

være Hojstkommanderende i Norge tillige var Stat-

holder i Slesvig og Holsten, begav sig d. 19. August

herhen efter at have modtaget de fornødne Ordrer

med Hensyn til det forestaaende Indfald i Sverige.

Kronprinsen blev i Kjobenhavn og deltog i Stats-

raadsforhandlingeme den 18. August, hvor Svaret

paa Ruslands Opfordring om Hjælpen vedtoges, men
rejste derpaa den 31. i al Hemmelighed til Slesvig

for at følge med Prins Karl til Norge; han havde

frygtet for, at der vilde blive lagt ham for mange
Hindringer i Vejen, hvis han tydelig tilkjendegav

sin Hensigt at ville deltage i det forestaaende Felt-

tog, og det var derfor kun saare faa, der anede

noget om Rejsens Maal. førend man fik at vide, at

han atter var i Norge.

Den 6. September forlod Prinserne Slesvig og

naaede den 13. til Kristiania. Rustningerne vare

imidlertid blevne drevne med Iver i Norge, efterat

Prins Karl allerede den 16. August — 3 Dage, for-

inden Erklæringen om Danmarks Deltagelse i Kri-

gen overraktes Sverige — havde beordret det

norske Generalitets- og Kommissariatskollegium til

at sammendrage Tropper, udskrive Heste og Tros-

knægte, sørge for Tilvejebringelse af Proviant og

Fourage, lade foretage Eftersyn af Geværer og

Ammunition o. s. v. Hærens Tilstand var imidlertid

saa mangelfuld, at Prins Karl med rette gruede for

at rykke i Marken med den. „Ved min Ankomst

fandt jeg alt i et fuldstændigt Kaos", skriver han

den 17. September til Bernstorff, .,ingen vidste, hvad

der skulde gjores."^') I lange Tider var det norske



26

Hærvæsen bleven skammelig forsømt, og nu strøm-

mede fra alle Sider Meldinger om talløse Mangler

ind. Vaabnene vare i en ynkelig Forfatning, en

Mængde Geværer vare kassable, der var stor Mangel

paa Ammmiition, og med Artillerimateriellet var det

ikke synderlig bedre bevendt; det hedder saaledes

i en Indberetning fra det norske Artilleridetache-

ment, at „Artilleriet i samtlige Fæstninger er i en

meget slet Tilstand, Halvparten af Kanonerne er at

anse som ubrugelig, og til en stor Dél af de øvrige

kan ikke sættes Lid, Lavetterne ere for Største-

delen kun maadelige og tildels ubrugbare o. s. v."^^),

og uagtet den nys udnævnte ny Artillerichef, Oberst-

løjtnant V. Mechlenburg, var en meget dygtig og

energisk Mand — „Mechlenburg har gjort det utro-

lige", skriver Prins Karl i sit ovennævnte Brev til

Bernstorff^' — , var det selvfølgelig umuligt for ham
i kort Tid at bringe Orden til Veje. Værst af alt

var dog Troppernes slette Beklædning, Munderin-

gerne vare gamle og slidte. Strømper og Sko næsten

ubrugelige, og om strax at erstatte det med n^'t var

der ikke Tale. „De paa det 13. Aar hafte for-

føddede Støvler ere upaalidelige^', skriver Trond-

hjems Kommandant, General Krogh, i en Indberet-

ning om Munderingens Tilstand nordenfjelds, og

lignende Indberetninger findes allevegne fra; for

blot at tage en enkelt i Flæng hedder det saaledes

om Munderingens Tilstand ved en bestemt Eskadron

:

„Dragonernes Livmundering er sandfærdig virkelig

meget slet . . . , Hattene i Almindelighed ere ganske

ubrugbare og uduelige for Karlen . .
.

, Støvler duer

slet ikke, da der er paa de fleste ingen Fødder og
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Skafterne orauske i Stykker revue og andre igjen er

ingen Soller eller Hæle under og umulig at reparere

dem . . . , Strømper og Buxer ere forslidte, men faar

saa meget mulig repareres til Brug . . . , n^-e Sporer

behøves for hele Styrken, da der ikke findes 10 Par

komplette til samme . . . , Sadel - Munderingen er

ganske totaliter ruineret .... Lædertøjet ganske

forraadnet og spoleret o. s. v. o. s. v." ^^) Om at

sørge for Reservebeholdninger af de forskjellige

Sager havde der aldrig været Tale, og saaledes

strømmede da nu, hvor Krigen stod for Døren. Krav
af alle mulige Arter ind paa Kollegiet, der stod

aldeles raadvildt over for denne Kalamitet. Landets

Hjælpekilder vare kun faa, Haandværkskraften nnge,

og desuden hed det sig overalt, at de norske Haand-

værkere vare Fuskere, der gjorde slet Arbejde og

forlangte ublu Betaling; alt skulde saaledes hentes

op fra Danmark, ikke alene Beklædningsgjenstande,

men ogsaa Proviant, Fourage o. s. v. For hurtigst

mulig at faa ordnet det fornødne til Felttogets Be-

gyndelse nedsatte Piins Karl umiddelbart efter sin

Ankomst til Kristiania en ,, Generalkommissariats-

kommission", ^'^) der skulde sørge for Leverancer

af alt, hvad der hørte til Hærens Munderings- og

Forplejningsvæsen, medens det ny oprettede „Felt-

kommissariat" *
') nærmest blev at betragte som

Hærens egentlige Intendantur og fik det Hverv at

drage Omsorg for de marcherende Afdehngers For-

syning fra „velindrettede" Magasiner med rigelige

Forraad. Den Maade, hvoipaa disse Institutioner

samvirkede, s^'nes imidlertid at have været meget

slet, og da tillige Uheld af forskjeUig Art stødte
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til, blev Hærens Forplejning ofte mangelfuld og

ikke Ilden Indflydelse paa den senere store Syge-

lighed blandt Tropperne.

Kronprinsen var yderst fortrædelig over den

Uorden, der fandtes i alle Forhold; han skrev per-

sonlig til General Hiith om endelig at sørge for, at

alt fornødent hurtigst sendtes op til Norge, og sam-

tidig tildelte han Generalløjtnant Ahlefeldt, Depu-

teret i det danske Krigskollegium, en alvorlig Irette-

sættelse, fordi man ikke skyndte sig tilstrækkelig i

Danmark. Det hedder i dette Brev* 2), der er meget

betegnende for den vordende Soldaterkonges mili-

tære Stramhed og tillige viser, at Kronprinsen under

Felttoget langtfra vilde nøjes med at være „Volon-

tør", som han ellers officielt kaldte sig: „Med den

største Forundring har jeg erholdt Generalløjtnan-

tens Pro Memoria, hvori De melder mig ikke at

kunde være færdig førend om 3 Uger, da De har

alt hvad som dertil behøves og dog vil De ikke

skynde Dem. Generalitetet skal lægge mit Navn til

og sige, at jeg havde befalet Dem paa det efter-

trykkeligste, at alt skulde være færdig 8 Dage efter

at De haver erholdet dette Brev og derimod ønsker

jeg ikke mindste Modsigelse. Hvad De taler om
Correspondance, da maatte den rent falde bort, naar

der er en Generalcommissariats Commission, og

overalt jeg er bleven i Norge færdig med Heste og

alt hvad tænkes kan i 4 Dage, omendskjøndt alle

de Cabaler, som ere gjorte fra Kjøbenhavn, jeg for-

venter af Deres Activité det samme i Danmark."

Ogsaa Prins Karl var saare urolig ved Tanken

om det forestaaende Felttog; han skriver bl. a. til
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Bernstorff: „. . . .vi mangle alt og hore hvert Øje-

blik grundede og nedslaaende Klager; Mangler af

alle Slags, Sko, Strømper. Skjorter o. s. v. vilde

hindre enhver General i at marchere med en Hær,

der vilde behøve mindst 14 Dages Øvelser endnu ..." * ^)

Selv ønskede han helst at udsætte Indfaldet en 8— 14

Dages Tid endnu, for at faa Sagerne bragt i bedre

Orden, men herom vil Kronprinsen — atter ..Volon-

tøren" ! — slet ikke hore Tale, og desuden havde

jo nu Bernstorff lovet Rusland, at Indrykningen

skulde finde Sted den 24. September. Hertil kom
endvidere, at det \'ilde være nødvendigt strax at

marchere, forat Fjenden ikke skidde faa Tid til at

besætte Grænsedefileerne; var dette sket, vilde hvert

Skridt koste' uforholdsmæssig meget Blod, og han

^^lde derfor give Marscheordre.

Prins Karls Felttogsplan var i Korthed føl-

gende. **) Selv vilde han med Hovedstyrken-^'*) —
15 Batl. Fodfolk, inddelt i 4 Feltbrigader under

Generalmajorerne Schmettow, Hesselberg og Mans-

bach samt Oberst Stricker, det nyoprettede norske

Jægerkorps, 10 Eskd. Dragoner, 3 Batterier Artilleri,

det ridende Artilleri og en lille Styrke Pionerer

og Pontonnerer — rykke over Grænsen ind i

Bohuslen, trænge den sands3Tiligvis ringe svenske

Styrke, der fandtes i Nærheden af Grænsen, tilbage

og derpaa i rask Marsche gaa mod Gøteborg, som

han antog hurtig vilde overgive sig. da dens Fæst-

ningsværker vare i kummerlig Stand, dens Besæt-

ning ringe; det vilde da afhænge af de politiske

Forhold, hvorledes Operationerne herefter skulde

ledes, men han antog, at en dansk Hær imidlertid
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havde gjort Landgang \ Skaane for ligeledes at

rykke frem mod Gøteborg, og i Forbindelse med
dennes Anfører skulde da nærmere Bestemmelser

om Felttogets Fortsættelse træffes. Det gjaldt

imidlertid om at alarmere Fjenden paa forskjellige

Kanter for at aflede Opmærksomheden fra Hoved-

styrkens Fremrykning mod Gøteborg, og den kom-

manderende General nordenfjelds , Generalløjtnant

Krogh, fik derfor Ordre til med 5 Batl. Fodfolk,

1 Skiløb erbataillon, de Trondhjemske Skarpskytter

og 2 Eskd. Trondhjemske Dragoner at rykke ind i

Jemteland. Ved Grænsen skulde han dog efterlade

3 Batailloner til dennes Bevogtning og selv rykke

tilbage, saasnart han mente tilstrækkelig at have

foruroliget Svenskerne ved at udbrede Efterretningen

om, at hele det nordenfjeldske Korps fulgte ham i

Hælene og skulde gaa lige mod Stockholm; end-

videre skulde han udskrive en Skat af 400,000 Rdl.

i Jemteland samt en „Douceur" af 12,000 Rdl. til

Fordeling mellem hans Tropper, Landet skulde blot-

tes aldeles for Heste og Fourage, hvilket alt skulde

bringes til Trondhjem, alt, hvad der fandtes af

Vaaben i Landet, medtages o. s. v. Efter at være

vendt tilbage over Grænsen skulde Krogh dirigere

sin Styrke tilligemed de 2 resterende Eskd. Trond-

hjemske Dragoner mod Kongsvinger, hvor han vilde

finde nærmere Ordre angaaende en Fremrykning i

Sverige for at forene sig med Prins Karl. — Endelig

beordredes Kommandanten i Kongsvinger, General-

major Biell art, til med en mindre Styrke Fodfolk og

Rytteri at alarmere Vermland og træffe Foranstalt-

ninger til at dække Grænsen her. ^ ^)

I
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De Efterretninger, man gjennem „Kundskabs-

mændene" — af hvilke den betydeligste var en

Kjobmand Hans Trane — havde modtaget om Fjen-

den
,

vare meget afvigende , men stemmede dog
overens i, at en mindre svensk Styrke var under

Fremrykning mod Grænsen for at hindre Over-

gangen over Svinesmid. For om mulig at afskære

deinie Styrke besluttede Prins Karl at foretage Ind-

faldet i 2 Kolonner; den ene, under Kommando af

Sclimettow og bestaaende af dennes Brigade, 5 Kom-
]»agnier af Jægerkorpset, 6 Eskadroner samt Batte-

lienie, skulde gaa over Svinesund ved Helle, efter-

fulgt af Hærens Tros, den anden, under Prinsens

])ersonlige Kommando og bestaaende af Infanteri-

brigaderne Hesselberg, Mansbach og Stricker, 1

Komjiagni af Jægerkorpset, 4 Eskadroner og det

ridende Artilleri, skulde dels rykke frem langs Ide-

fjordens ostre Bred til Krokstrand i Bohuslen, dels

])aa Pramme sættes over til den svenske Bred.

Overgangen skulde ske Natten mellem den 23. og

24. September, men Schmettows Styrke, der skulde

gaa over Svinesund paa en Pontonbro , blev paa

Grund af Pontonernes mangelfulde Tilstand og det

stormfulde Vejr saa forsinket, at den først den 2G.

kom over; for sidstnævnte Kolonnes Vedkommende
gik derimod Overgangen for sig Natten mellem den

23. og 24. og følgende Dag, saaat hele Kolonnen

om Aftenen den 24. var paa svensk Grund. Til

Fjenden hverken saa eller horte man noget.
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Som tidligere omtalt var Damnarks Erklæring

om at ville yde Rusland Hjælp mod Sverige bleven

overrakt den svenske Gesandt i Kjøbenhavn den

19. August. Kong Gustav var da ved Hæren i Fin-

land, og hans Stilling var saa fortvivlet som vel

mulig — Krig med Rusland, Mytteri i hans Officers-

korps, almindelig Misfornøjelse i Landet, et ringe

Antal Tropper til at forsvare Landet mod nye Fjen-

der, ingen Forraad, ingen Hjælpekilder. Man skulde

vente, at han under slige Forhold vilde have givet

tabt og hurtigst mulig søgt at faa sluttet Fred ; men
netop i dette fortravlede Øjeblik, da selv hans tro-

fasteste Tilhængere tabte Modet, opbød Kongen al

sin Kraft for at frelse Fædrelandet, og det lykkedes

ham. Han forlod skyndsomst Finland, appellerede

til sit Folks Selvstændighedsfølelse og Fædrelands-

kærlighed og rejste saa den Bevægelse, der senere

vil blive skildret — en Folkebevægelse, der til alle

Tider vil staa som et af de smukkeste Minder i

Sveriges Historie.

Allerede tidlig paa Sommeren havde det svenske

Gesandtskab i Kjøbenhavn i sine Rapporter ind-

stændig raadet Kongen til ikke at blotte den norske

Grænse, '•^) og ligeledes havde han fra Norge faaet

alvorlige Paamindelser i samme Retning og Ud-
talelser om den truende Fare;*^) men det synes af

alt at fremgaa, at han dog lige til det sidste har

tvivlet om, at det vilde blive til Alvor med Dan-

marks AngTeb, og endnu i August betænker han sig

paa at samle Tropper til at beskytte Grænsen, bl. a.

af Frygt for, at de skulde „forblive uvirksomme." '^^)
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Forst i Slutiiingeii af August sendte ban Toll til

Skaane for at organisere Forsvaret der, og samtidig

fik Generalløjtnant, Baron Hjerta, der allerede i

Jiuii var udnævnt til Hojstbefålende over de Trop-

per, „Kongen kunde finde det nødvendigt at sammen-

drage i Vestergotland og paaEigets vestre Grænse," ^^)

Ordre til at træffe Foranstaltninger til at møde et

eventuelt Indfald fra Norge. Alene den Omstændig-

hed, at Kongen havde overdraget Hjerta, der ganske

vist havde en smuk militær Fortid, men nu var 70

Aar gammel og svagelig, denne Kommando, tyder

paa, at han ikke kan have anset denne Post for

særdeles vigtig, og man synes ikke at kunne tvivle

om, at Kong Gustav virkelig har levet sig ind i det

Selvbedrag, at det var Skaane, der vilde blive Gjen-

stand for Hovedangrebet. ^^Oni Danmark attaquerar

oss, år tanken en descente i Skåne, '^ skriver han

den 16. August til Rigsdrosten Grev Wachtmeister;

vel nævner han samtidig en anden „Attaque" fra

Norge, men tillægger den kun ringe Betydning, og

endnu i September, da Toll fra Skaane indberetter,

at der ganske sikkert kun kan være Tale om et

Indfald fra Norge, anser han denne for ført bag

Lyset. ^') At der fra dansk Side skulde være frem-

kommet Ytringer, der berettigede ham til at stole

paa, at intet Indfald skulde ské fra Norge, er lidet

sandsynligt. ^2)

Heller ikke General Hjerta synes at have næret

synderlig Frj^gt for et norsk Indfald. Til at be-

skytte Sveriges vestre Provinser havde han en Styrke

af 4152 Mand og 21 Kanoner; ^^) det var ganske

^'ist ikke meget . men paa den anden Side ere

3
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Terrænforholdene ved Grænsen af en saadan Natur,

at selv mindre Styrker, samlede paa de enkelte

Punkter, hvor der kan være Tale om Indryknmg fra

Norge, vilde have kunnet yde betydelig Modstand

mod en overlegen Fjendes Fremrykning, og særlig

havde det været ganske naturligt at samle en større

Styrke i Egnen ved Svinesund. Dog, Hjerta ud-

stykkede sine Tropper i smaa Afdelinger langs

Grænsen, fra Eda Skanse i Vårmland til Kungelf i

Bohuslen, og selv da han henimod Midten af Sep-

tember paa sin Inspektionsrejse til Grænsen fik be-

stemt Underretning om, at den norske Hær samledes

i og omkring Frederiksstad, faldt det ham ikke ind

at gjøre Forandring i sine Dispositioner. Den 18.

September udnævnte han fra sit Hovedkvarter i

Vånersborg Chefen for det Bohuslenske Dragon-

regiment, Oberst Tranefelt, til Kommandør over

Korpsets venstre Fløj ved Svinesund til Bohuslens-

grænsens Forsvar. Tranefelt var en dygtig og tapper

Officer paa henimod 60 Aar, der i sin tidligere Løbe-

bane havde „på besynnerligt utmarkt sått sig desting-

uerat, " -^

'^ ), og hvis Forhold i Tjenesten altid havde

været „ofvermåttan hederligt och en officerare anstån-

digt"; trods de mærkelige Forsyndelser mod Krigs-

kunsten, han gjorde sig skyldig i under dette lille

Felttog, havde han sikkert fortjent en langt bedre

Skæbne end den, der nu faldt i hans Lod.

Den Styrke, der blev underlagt ham, var ialt

kun c. 350 Mand — „Armeens venstre Fløj" (!)
—

og bestod af 2 Kompagnier Infanteri af det gamle,

berømte Skaraborgs Regiment, 1 Kompagni Artilleri

med 4 trepundige Kanoner samt 27 Jægere („Skog-
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waktare"') under en Overjægermester; men Tranefelt

fik ikke en Gang selv Raadighed over Anvendelsen

af denne ringe Styrke, idet General Hjertas Ordre

lod paa, at han skulde holde „Hovedstyrken" samlet

omkring Strømstad, men detachere 1 Officer med
40 Mand og 2 Kanoner saa nær o]) til Svinesund,

at de ved Efterretning om Fjendens Fremiykning

strax kunde være fremme og søge at hindre Over-

gangen. Først den 23. om Eftermiddagen naaede,

Tranefelts Trop])er frem til Egnen ved Strømstad

— han selv var ilet nogle Dage forud for at rekogno-

scere Terrænet — , og samme Aften detacheredes

den nævnte lille Styrke til Svinesund, medens en

lignende Styrke gik i Bivouak noget længere til-

bage som Reserve. Men tidlig næste Morgen —
Natten havde han tilbragt med at udfærdige detail-

lerede Ordrer for Posteringen næste Dag — fik lian

Underretning om, at Fjenden trods Mørket og

Stormen om Natten havde ført en betydelig Styrke

over Idefjorden og landsat den ved Krokstrand. I

Stedet for strax at trække sig tilbage fattede nu

Tranefelt den besynderlige Idé at rykke frem med
liele sin Styrke til Svinesund, og trods det storm-

og regnfulde Vejr og de slette Veje l^-kkedes det

ham virkelig at faa sine udmattede Tropper saa

hurtig frem, at han Kl. 11 om Formiddagen stod

V2 Mil fra Svinesund. Dog her fik han at vide, at

det ikke saa ud til, at de norske Tropper vilde gaa

over her — som man vil erindre blev Schmettows

Korps stærkt forsinket — , og Tranefelt gav da Ordre

til skyndsomst Tilbager^^kning. Til alt Held for ham
var Karl af Hessens Kolonne endnu ikke rykket

3*
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frem fra Krokstrand, og han undgik saaledes at blive

afskaaret fra Tilbagetoget og omringet ; dette vilde

ellers ufejlbarlig være sket, og hermed var maaske

Felttogets Karakter bleven betydelig forandret. Nu
lykkedes det ham i Ilmarsch at slipj)e tilbage;

under Vejs afbrød han dog alle Broer, beordrede

Egnens Bønder til at lave Forhug paa Vejene og

naaede ud paa Aftenen samme Dag til Wetlands-

broen, hvor han gjorde Holdt og gik i Stilling.

T Løbet af Natten mellem den 24. og 25. fik

Prins Karl Efterretning om, at et svensk Detache-

ment den 24. var rj^kket frem mod Svinesund, og

brød da strax næste Morgen, den 25,, op med de

første marschfærdige Tropper, der vare bestemte til

at danne Korpsets Avantgarde — 4 Batailloner,

4 Eskadroner og Jægerkompagniet som Fordæk-

ning^^) — , i Haab om at kunne afskære Svenskerne

Tilbagetoget. Som ovenfor nævnt mislykkedes dette,

og Prinsen rykkede nu rask frem for at forfølge

den lille svenske Styrke; for at holde Forbindelse

med Schmettows Korps sendte han en Bataillon og

en Eskadron ad Svinesundsvejen og gav saa Ordre

til, at Resten af hans egen Kolonne skulde følge

efter ham, saa snart Afdelingerne vare marsch-

færdige. Ved en lille Aa, der syd for Ske Kirke

løber ud i Wetlandselven, stansedes Fremrykningen

en kort Tid, da Broen herover var afbrudt, og Aaen
selv ved den stærke Regn var gaaet over sine Bred-

der. Medens Overgangen retableredes, sendte Trane-

felt en Artillerisergent Helvig frem for at spørge

Prins Karl om, hvad Meningen med den danske

Hærs Fremrykning i Grunden var. Han fik det
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særdeles høflige Svar, at dette ingenlunde betød

noget fjendtligt, at Tro]jperne vel vare russiske

Hjælpetropper, men at Landets Indbyggere ikke

skulde lide den ringeste Overlast, saafremt de

afholdt sig fra væbnet Modstand; yderligere med-

gav Prinsen ham et Exemplar af et tiykt Manifest, ^^)

der skulde opslaas overalt under Fremrykningen, og

hvis Indhold bekræftede, hvad han havde meddelt

Sergenten. Med dette Svar var selvfølgelig Trane-

felt ikke fornøjet og sendte paa ny Bud til Prins

Karl — denne Gang en Artillerikaptejn Cedercrona

— for at faa klar Besked. Overfor ham præciserede

Prinsen sin tidligere Udtalelse og tilføjede, at det

gjorde ham ondt, at han maatte angribe de svenske

Tropper , om de søgte at stanse hans Fremrykning

;

tillige lod han Generaladjutant Haxthausen ledsage

Kaptejnen tilbage for at give Tranefelt rén Besked

om, at enhver Modstand fra dennes Side vilde blive

betragtet som en Krigserklæring.

Under dette lille Intermezzo var Overgangen

over Aaen iværksat, og Prins Karl rykkede frem

mod Wetlandsbroen , som Tranefelt imidlertid

havde afbrudt. Medens man nu paa begge Sider

forberedte sig til Kamp, kom et Møde i Stand

imellem Prinsen og Tranefelt — efter Kronprinsens

Ønske, siger Tranefelt i sin Rapport, medens Prins

Karl fortæller, at han til en svensk Officer, han saa

hinsides Elven, udtalte Ønsket om at hilse paa

Tranefelt, „inden jeg begyndte", men at denne der-

paa udtrykkelig bad om at maatte sætte over Elven

for at hilse paa Kronprinsen. I Mødet, der fandt

Sted i hele Hovedkvarterets Nærværelse , udtalte
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almindelige Fraser om det nære Venskabs- og Slægt-

skabsforhold mellem de to nordiske Konger; hertil

svarede Tranefelt „på Krigsmans-Vis, tj^deligt, høf-

ligt, men utan pral", at hverken hans Konge eller

han selv forstod sig paa den Slags ,.så ofta aberopade

Slagt- och "Wånskap, som bekråftas med Canoner

och antanda Liintor", og at han i hvert Fald maatte

have nærmere Forholdsordrer fra den kommanderende

General, hvilket kunde ske i Løbet af fem Dage.

Selvfølgelig vilde Prins Karl ikke indlade sig paa

at forholde sig rolig i hele fem Dage, i hvilken Tid

der kmide sendes Tranefelt Forstærkning, men han

blev dog — efter hvad han selv fortæller — mider

denne Samtale saa bevæget ved Tanken om, at der

maaské et Øjeblik efter skulde udgydes Blod, at

han lovede Tranefelt, at de endnu den Dag vilde

være Venner. ^
'

)

I Hjertas Generalordre hed det, at Tranefelt

maatte „aldrig cedera någon Post utan yttersta

trångmål af Trouppens deroute", men efter Samraad

med sit Officérskorps besluttede han dog endnu

samme Aften at trække sig tilbage for at opsøge

en bedre Forsvarsstilling. Foreløbig gik han i

Bivouak en Fjerdingvej længere tilbage, hvor Trop-

perne tilbragte Natten „med Geværet i Haand" ; de

norske Tropper kantonnerede i Omegnen af Ske

med Undtagelse af 2 Batailloner under General

Mansbach, der efter at have retableret Overgangen

over Wetlandselven besatte Terrænet hinsides

denne, "^^j Ved Midnatstid ankom en af Hjertas

Overadjutanter til Tranefelt for at høre, hvorledes
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Sagerne stod, og besluttede tidlig næste Morgen at

tage til det danske Hovedkvarter — i Ske Præste-

gaard — for at søge udvirket 5 Dages Stilstand;

han fik imidlertid her det Svar, at Prinsen allerede én

Gang havde standset sin Fremr^-kning for Tranefelts

Skyld, men nu liavde i Sinde at fortsætte den uden

ringeste Ophold. Efter Samraad med Overadjutanten

gik Tranefelt da i Ilmarsch videre tilbage over

Svarteborg og Tanums store Sletter, hvor hans

Tropper atter maatte tilbringe Natten — mellem den

26. og 27. — luider aaben Himmel, og naaede den

27. henimod Aften til Quistrum, hvor han i hvert

Fald vilde modtage Fjendens Angreb.

Det havde egentlig været Prins Karls Hensigt

at oppebie den anden Kolonnes Fremrykning, be-

sætte Strømstad og her afvente Ankomsten af en

Dél Baade med Proviant og Fourage, der vare samlede

i Frederiksværn og herfra under Konvoi skulde løbe

ind til Strømstad, hvor de første Forplejnings-

magasiner skulde oprettes af Feltkommissariatet.

Da han imidlertid efter Tranefelts Forsøg paa at

opnaa Stilstand frygtede, at denne skulde faa For-

stærkning, besluttede han strax at forfølge ham og

nøjedes derfor med at detachere 1 Bataillon til

Strømstad, der overgav sig uden Modstand, og hvor

et betydeligt Korn- og Fourageforraad fandtes, ^^)

og beordrede samtidig Resten af Kolonnen til at

følge rask efter, men dog holde Forbindelse med
Schmettow. Uden at afvente Hovedstyrkens Ankomst

rykkede han frem ad samme Vej, hvor nylig Trane-

felt var gaaet. med Avantgarden, der nu bestod af

Jægerkompagniet , 3 Batailloner og 4 Eskadroner,
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og hvortil under Fremrykningen 8 Amusetter af det

ridende Artilleri sluttede sig. ^^j

III.

Paa Bråland i Nærheden af Landsbyen Quistrum

boede den svenske Oberstløjtnant, Friherre Adolf

Funck, ansat ved det Bohuslenske Dragonregiment,

men for Tiden uden Kommando, da Regimentet var

splittet til Garnisonstjeneste i de mange smaa Kyst-

fæstninger. General Hjerta havde paa sin Inspek-

tionsrejse besøgt ham, og senere havde Oberst

Tranefelt ligeledes været hans Gæst paa Rejsen til

den norske Grænse. Samtalen med Gæsterne havde

ganske naturlig drejet sig om Modstanden mod et

fjendtligt Indfald fra Norge, og da Tranefelt ytrede,

at han i Tilfælde af et lykkeligt Tilbagetog fra

Grænsen agtede at forsvare Quistrumpasset, tilbød

Funck at ville sørge for Anlæg af nogle Forskans-

ninger her. Der blev imidlertid ikke talt nærmere

herom, men Funck mente dog efter sin tidligere

Samtale med Hjerta at være saa temmelig paa det

rene med, hvor og hvorledes denne ønskede For-

skansninger anlagte.

Quistrum ligger i en lang, smal Dal, indrammet

af høje Klipper; gjennem Dalen løber en temmelig

dyb Elv, der dog har flere Vadesteder, hvor Infanteri

kan komme over. Hovedvejen fra Grænsen til

Uddevalla fører paa en Bro over Elven, og umiddel-

bart hinsides Broen ligger Quistrum. I kort Afstand

fra Broen deler Vejen sig, en Gren gaar nordpaa,

i
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en anden sydpaa, følgende Elvens ostre Bred. Hvor
Vejen forgrener sig, laa en gammel Skanse, der

almindelig kaldles ,,Karl XII's Retranchement'',

skjont den rimeligvis stammede fra Gyldenlove-

fejden under Karl XI. ^') Dens Stilling var godt

valgt, da herfra ikke blot Broen kunde bestiyges,

men tillige alle Højdepunkter indenfor hin Tids

Skudvidde beherskes, medens Fjenden egentlig kun

med Fordel kunde beskyde den fra et eneste Punkt

paa den venstre Elvbred, hvor der tilmed kun var

Plads for nogle faa Kanoner. Og selv om det skulde

lykkes Fjenden at passere Elven og klatre op paa

Fjeldene ost for Skansen, var dog Afstanden

lierfra for stor til, at hin Tids Haandskydevaaben

kunde naa ind i den, og om at transportere Kanoner

op paa Fjeldene kunde der ikke være Tale.

Naturen og tidligere Dages Befæstningskunst

liavde saaledes ganske tydelig angivet Stillingen —
men Funck forstod det bedre. Han tog ned til

(^uistrum, saasnart Efterretningen om, at Karl af

Hessen havde overskredet Grænsen, naaede ham, og

uden at have nogensomhelst Ordre fra nogen be-

gyndte han at lade anlægge Forskansninger ved

en (raard, Kållhagen. hvor efter hans Mening For-

svaret af Passet burde lægges. Valget af dette Sted

var saa urimeligt som vel muligt. Der var herfra

c. 3000 Fod ned til Broen, og denne kmide ikke en

(Tang sés derfra, da Skov og Hojder laa imellem, ej

heller var der selvfølgelig Tale om at kunne be-

skyde den; Fjenden kunde uhindret foretage sin

Overgang og uden at blive sét omgaa Stillingen med
Fodfolk.
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Ved Quistrum traf Funck en Kaptejn Fock, der

af General Hjerta havde faaet Ordre til fra Udde-

^alla at r^^vke Tranefelt til Hjælp med et Kompagni

Fodfolk, 2 trepundige Kanoner og en lille Artilleri-

st^^rke. Ordren lød bl. a. paa, at han skulde be-

nytte den gamle Skanse ved sine Forsvarsdisposi-

tioner, men under Samtalen med Funck blev han

saa henrykt over dennes Dygtighed i „Fortifikations-

kunsten", at han uden at bryde sig om Ordren —
han har efter alt at dømme ikke en Gang læst den

rigtig igjennem — sluttede sig til Funcks Forsvars-

plan. Ogsaa Generalens Overadjutant v. Schoultz,

der paa Vejen til Tranefelt stansede ved Quistrum,

fik han efter nogen Disput overbevist om Rigtig-

heden af sine Forholdsregler. Flere Indvendinger

gjorde derimod Oberstløjtnant de Laval fra Vaners-

borg, der tilfældig kom til Stede under Disputen;

med Funck vilde han ikke disputere, men han

gjorde Fock opmærksom paa, at han kunde beskydes
o

i venstre Flanke fra Højderne ved Atorp. Funck
blandede sig imidlertid i Samtalen og erklærede, at

det vilde være umuligt for Fjenden at kjøre Kano-

ner op histovre, og skjønt de Laval aldeles ikke

kunde indse Rigtigheden af denne Paastand, tav

han dog stille og nøjedes med at trække paa Skul-

drene — han havde jo intet Ansvar, ingen Ordre

fra General Hjerta.

Almuen i Omegnen opbødes nu til Skanse-

arbejde, og den 26. om Morgenen begyndte dette.

Den 27. kom Tranefelt til Quistrum ; han var ilet

forud for sine Tropper, der først henimod Aften

naaede til Byen, gjennemblødte og udmattede, og
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>trrtx indkvarteredes her. Allerede næste Morgen
l^lev der imidlertid indrettet Leir til dem bas: de

])aabegyndte Forskansninger, forat de kunde del-

tage i Skansearbejdet, hvorfra Almuen nu i store

Skarer deserterede ved Efterretningen om Fjendens

Fremrykning. — Ogsaa Tranefelt blev under Sam-

talen med Funck overbevist om, at Stillingen ved

Kallhagen var fortrinlig, og fandt sig i det hele

taget i, at Fimck optraadte som den ledende Aand.

Han fandt ingen Anledning til at afbr^^de Broen;

dels mente han, at Fjenden alligevel kunde komme
over Elven, og dels ansaa han det for muligt at

Karl af Hessen ganske rolig vilde lade Bro være

Bro og rykke ad en anden Vej, nord for Bråland,

til Uddevalla , og det var i Tranefelts Øjne det

værste, der kunde hændes ham. At forhindre Fjen-

dens Fremr^'kning, „det war just det jag icke wille

gora, jag langtade lika med alla som woro hos mig,

at få traffa honom; Quistrum war dertil behandigt

. . . . Skulle wål jag lagga minsta hinder i wagen,

at strida sedan jag war beredd, och i det afseende

utsand, uti åsyn af trenne Prinsar och et Utlandskt

Generalitet?" Som Folge af dette snurrige Ræsonne-

ment afbrod han ikke Broen, men posterede blot

en Vagt paa dens vestre Side for at holde Udkig

og trak den tilbage, saasnart den havde meldt ham,

at Fjenden var i Anmarsch.

Karl af Hessen var imidlertid rykket fra Tanum
og fik under Vejs Bekræftelse paa, at Svenskerne

stod ved Quistrum uden endnu at have afbrudt

Broen; for at forebygge dette ilede han selv forud

med Jægerne , de 4 Eskadroner og det ridende
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Artilleri, medens Resten af Fodfolket saa hurtig

som muligt skulde følge efter. En halv Mils Vej

fra Quistrum mødte han Funck, der var redet ham
i Møde for at udvirke Sikkerhed for sin Ejendom;

dette blev lovet ham, og tillige bad Prinsen om, at

saavel Kronprinsen som han selv maatte tage Kvar-

ter paa Bråland, en Anmodning, Funck naturligvis

ikke godt kunde afslaa. Under Samtalen var Broen

naaet; den blev strax besat af Dragoner, medens 4

Kanoner opstilledes, saa at den kunde bestryges paa

langs. Jægerne besatte Højderne hinsides Broen.

Det var imidlertid blevet hen paa Eftermiddagen,

og Prins Karl besluttede ikke at foretage yderligere

Skridt den Dag, sikkert hovedsagelig i den Tanke,

at Fjenden vilde trække sig tilbage i Løbet af Nat-

ten. Han var overmaade glad ved saa let at være

kommen i Besiddelse af Broen og sendte i sin op-

rømte Stemning Bud til Tranefelt med Indbydelse

til at spise til Aften i Hovedkvarteret paa Bråland.

Under Paaskud af et Ildebefindende afslog Trane-

felt dog dette, men lovede derimod at modtage en

Indbydelse til Middag næste Dag, som Prinsen over-

sendte ham ved Funck. Forøvrigt var Prins Karl

ikke i Tvivl om, at den svenske Oberst vilde være

borte næste Morgen, og at alene dette var Grunden

til hans Afslag om at deltage i Aftensmaaltidet paa

Bråland.

Desto mere overrasket blev han da ved næste

Morgen — den 29. — at erfare, at Fjenden rolig

var paa samme Sted. Samtidig fik han Meddelelse

om, at Brigadeadjntanten hos General Mansbach,

Løjtnant Leschly , tilligemed en anden Officer i
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C^Liistram Gæstgivergaard havde fundet en Del

iturevne Papirer, og at de ved at sætte Stumperne

sammen bl. a. havde tilvejebragt et Brev fra General

Hjerta til Tranefelt, der begyndte saaledes: „Aver-

teres herved en Amie, at Kongen ventes i disse

Dage fra Wærmeland over Carlstad tilbage; derfor,

min Hjertens Broder, vær paa din Post. at Agtsom-

hed og Flid kan forstørre dine ovrige Fortjenester,

paa det om Fjældrævene ikke vil holde St^-r —
være rolig — de da kan finde ægte Svensk og

(xothisk, men intet Finsk Forhold o. s. v."^^) Dette

i Forbindelse med de fortsatte Forsøg, der i Løbet

af Gaarsdagen fra svensk Side var gjort paa at søge

opnaaet nogle Dages Vaabenstilstand, gjorde det

indl3'sende, at Forstærkninger maatte være i Vente,

og at man snarest burde søge en Afg^j oreise. Karl

af Hessen gav derfor Ordre til at holde alt rede til

Angreb, den svenske Stilling blev rekognosceret, og

Kanonerne opstilledes paa Højderne ved Søndre

Atorp i Flanken paa de svenske Forskansninger.

Ved Middagstid var alt i Orden, og Tropperne fik

Ordre til at beg3'nde Angrebet Kl. 3 om Efter-

middagen.

Ordrerne vare just uddelte, da Oberst Tranefelt

kom ridende til Bråland for at spise til Middag

hos Prinserne.

Der er siden hin Dao; heuffaaet hundrede Aar,

og Maaden at føre Krig paa har ganske vist i Løbet

af den Tid i væsentlig Grad skiftet Karakter; men
dog er hin Tid os ikke fjærn nok til, at vi kunne

forsone os med dette, at en Anfører forlader sine

Tropper i en kritisk Stilling, nogle Timer før en
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afgjørende Kamp, for at spise sammen med den

fjendtlige Fører. Tranefelt mente dog under Krigs-

retsforhandlingerne med rette at kunne erklære, at

tidligere Tiders Krigsbrug intet ondt fandt heri, og

at ikke længe før hin Dag ved Quistrum noget lig-

nende var sket. Han skriver saaledes i sit Forsvars-

indlæg: „Grefwen och Fålt-Marskalken Stenbock åt

och drack med de Danske, slog dem sedan; jag bod
åtminstone til herma honom. I sidsta Pommerska
Kriget hade då warande Preussiska Ofwersten

Belling ofta gaster, til och med Generaler utaf

Swenska Arméen, ingen ansåg det då for lastbart;

jag har ej eller wetat det til denna stund; men det

arwålmitfel, at jag i nya tider brukar gamla seder."

Ja, han glemte i hvert Fald ganske, at under For-

hold saa kritiske som de, hvori hans Tropper da

befandt sig, havde hverken Stenbock eller nogen
anden Fører et Øjeblik forladt dem. — Det eneste,

der paa en Maade kan tjene til Tranefelts Und-
skyldning, er en Udtalelse af Funck, der kom til

den svenske Lejr, just som Tranefelt overvejede, om
det kimde gaa an at blive borte fra Middagen og

saaledes „støde en saa fornem Person som Prinsen

af Hessen for Hovedet." Funck sagde nemlig, at

Prinsen overfor ham havde erklæret, at han helst

vilde undgaa Strid og rykke videre frem til Udde-
valla ad en anden Vej; dette lod sig nu imidlertid

ikke gjøre, men om Angreb denne Dag var der slet

ikke Tale. ^^) Denne Udtalelse slog Hovedet paa

Sømmet. Tranefelt haabede maaske ved Middags-

bordet at kunne faa udvirket nogle Dages Vaaben-

stilstand og red da afsted til Selskab, medens Fjen-
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(len anlagde sine Batterier ved Atorp i Flanken paa

hans Stilling.

For Prins Karl var det en stor Overraskelse at

sé Tranefelt ride ind paa Bråland. Obersten blev

modtaget med stor Forekommenhed, og Stemningen

under Maaltidet var yderst venskabelig; man undgik

al politisk Samtale, om en eventuel Vaabenstilstand

blev der aldeles ikke talt, og Prins Karl tænkte

ikke et Øjeblik paa at opgive sin Plan om et An-

greb samme Dag. Man var just i Færd med at

rejse sig fra Bordet, da der blev meldt en Adjutant

fra General Hjerta; det var Generalens Søn, Løjt-

nant Hjerta, der, efter at have afleveret en af hin

Tids sædvanlige „Complimenter" til Prinserne fra

Faderen, bad om et Møde mellem denne og Prins

Karl. Dette blev besvaret med nogle almindelige

Talemaader om . at det vilde være Prinserne en

Glæde at gjøre Generalens personlige Bekjendtskab

o. s. V. Da Løjtnant Hjerta derpaa fik Øje paa

Tranefelt, gik han hen til ham og hviskede ham et

Par Ord i Øret, som Obersten øjensynlig blev meget

glad over; med rette ansaa Karl af Hessen det for

at være en Meddelelse om, at Forstærkningen var i

Vente, og besluttede strax at bryde op. Ved Af-

skeden ytrede han til Tranefelt:

^Gud give, kære Oberst, at De havde trukket

Dem tilbage sidste Nat."

„Jeg har mine Ordrer", svarede Tranefelt, „og

som brav Soldat bør jeg følge dem!'^

Han red derpaa bort sammen med Løjtnant

Hjerta. men næppe et Kvarter efter vendte denne
atter tilbage. Han havde strax paa Vejen fra Brå-
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land sét, at der var Røre blandt de norske Tropper,

og besluttet endnu en Gang at gjøre et Forsøg paa

at forhale Fjendtlighederne og faa et Møde i Stand

mellem Faderen og Prins Karl. Han traf begge

Prinser i Færd med at bryde oj), men fik dog

Lejlighed til at fremføre sit Ærende og tillige med-

dele, at hans Fader var paa Vej for at overbringe

en „Compliment" fra den svenske Konge til Kron-

prinsen. Prins Karl erklærede imidlertid, at der

nu ikke var Tid til nærmere Forhandling, og da

Løjtnanten vedblev med sin Anmodning, affærdigede

han ham temmelig kort. ,,Hr. Løjtnanten var næs-

viis og uvittig og blev derfor affærdiget efter For-

tieneste'', hedder det i nogle Dagbogsoptegnelser

om disse Begivenheder,^*) og Btilow fortæller i

sine Optegnelser, at Karl af Hessen sagde om ham:

„Das ist doch ein impertinenter Kerl."^^) — Ogsaa

Funck, der nu traadte til og mindede Prinsen om,

at han havde lovet, at der intet skulde ske den

Da,g, blev kort afvist med Ordene: „Pour vous le

sorti ne sera jamais bourré!"

Tranefelt var imidlertid alene redet ad Quistrum

til. Paa Vejen saa han det fjendtlige Rytteri i

Færd med at sidde op, og da han med beklemt

Sind naaede ned til Broen, saa han General Mans-

bachs to Batailloner skynde sig over den. Han ind-

hentede Mansbach og spurgte ham, hvad dette be-

tød; Generalen svarede, at han blot vilde rekogno-

scere Højderne hinsides Broen, og tilføjede:

„Men hvorhen rider De? Var jeg i Deres Sted,

vilde jeg trække mig tilbage."
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„Nej!" svarede Tranefelt, „jeg vil som brav

Soldat forsvare min Post."

„Og var De end selve Tm^enue, kunde De nu
med god Samvittighed trække Dem tilbage!"

De skiltes, og paa Vejen til Lejren overvejede

nu Tranefelt alvorlig, om dog ikke et hurtigt Tilbage-

tog vilde være det fornuftigste; at en afgjørende

Kamp var nær forestaaende, kunde han ikke længere

være i Tvivl om. Den svenske Chef kom imidlertid

til det Resultat, at et Tilbagetog i altfor høj Grad

vilde stride mod General Hjertas Ordi'e fra fure-

gaaende Dag, hvori det klart héd, at hvis Fjenden,

inden Generalen selv kunde naa til Quistrum, skulde

vise sig hinsides Broen ^til Attaque", skulde Passet

forsvares .,med swensk tapperhet til sista man. dock

bor ej från wår sida skjutas forst." Efter sin Hjem-

komst til Lejren, hvor man med stor Utaalmodighed

ventede ham, da Roret blandt de norske Tro])per

naturligvis ikke var undgaaet de svenske Officerers

Opmærksomhed, gav han sig derfor i Hast til at

ordne Forsvaret. Jægerne fik Ordre til at postere

sig bag Lejren for i Tide at varsko, hvis Fjenden

skulde angribe her — at Mansbachs Batailloner

vilde søge at omgaa Stillingen og falde ham i Ryg-

gen, var han nu paa det rene med —
. og to Kanoner

mider Infanteribedækning sendtes ligeledes derhen.

De sex andre Kanoner — der var nu yderligere

ankommet 1 Infanterikompagni under Kapt. Kloeken-

felt og 2 Kanoner som Forstærkning — placeredes

i de paabegyndte Forskansninger for dels at be-

stryge Landevejen fra Quistrum. dels at beskyde de

fjendtlige Batterier ved Atorp. Fjeldene paa hans-

4
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højre Fløj besattes af de bedste Skytter af Skara-

borgs Regiment.

Under disse hastige Forberedelser ankom

General Hjerta i Le^jren. Af hans Udtalelser i

Krigsretten fremgaar, at han blev i højeste Grad

overrasket ved ikke at finde Tranefelt i „Carl XII'

s

E,etranchement^', og at hans Forfærdelse naaede

Toppunktet, da han erfarede, at Quistrum Bro uden

Sværdslag var overladt Fjenden. Han indsaa

øjeblikkelig Stillingens Haabløshed og sammenkaldte

Officererne til et Krigsraad. Samtidig lod han paa

forskjellige Steder give Trommesignaler for at til-

kjendegive, at man ønskede at forhandle med Fjen-

den: efter flere mislykkede Forsøg blev Signalet

endelig besvaret fra dansk Side, og en Officer viste

sig paa Vejen fra Quistrum. Løjtnant Hjerta sendtes

ham i Møde og begærede paa Faderens Vegne

Audiens hos Prinserne for at overrække Brevet

fra den svenske Konge. Svaret lød imidlertid, at

Betingelserne for den ønskede Samtale var, at den

svenske Styrke strax overgav sig, og paa Hjertas

Indvending mod dette lod den danske Udsending

ham vide, at hvis Svenskerne ikke kort og godt

overgav sig som Krigsfanger inden fem Minutter,

vilde det gaa løs fra dansk Side. Under de fort-

satte Forhandlinger i Krigsraadet synes Stemningen

at have været for Kamp til det yderste, men pludselig

afbrød Hornsignaler hinsides Elven alle videre Over-

vejelser, og det første Skud løsnedes fra dansk Side.

Klokken var da omtrent 572-

De danske Batterier vare — som tidligere nævnt

— anlagte ved Søndre Atorp. Paa Bakkeskraaningen
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var opstillet tolv Amusetter under Kommando af

Kaptejn Bielefeldt, medens to andre under Løjtnant

8tyhr stod liojere oppe og skød udover det nederste

Batteri; som Kanonbedækning henrettedes den til-

bageværende Bataillon af Mansbachs Brigade.

Prinserne opholdt sig i Begyndelsen af Affæren i

umiddelbar Nærhed af Bielefeldts Batteri, men
Kronprinsen lod sig dog snart — efter hvad Billow

fortæller — bevæge til at opsøge „et for hans d^n-e-

bare Person mindre farligt Sted.'^ Efter det første

Skud, der affyredes af Styhr, fulgte rask elleve

andre fra begge Batterierne ; først da svaredes fra

svensk Side, og en livlig Kanonade begyndte nu.

T sin Dagbog skriver Generalkvartérmester

Gedde, at Kanonaden var .,den heftigste, man kunde

forestille sig, da de lange Dale og de høje Klipper,

der omgav dem, bragte Geutyden til at høres mile-

vidt.'^ Nogen synderlig Virkning havde denne

Artilleriild dog ikke; Svenskernes Ild synes godt

ledet, men deres Stilling var yderst slet, og de

danske Amusetters Betjening gjor Indtryk af at

have været meget mangelfuld.^*') Som deres Navn

tyder paa, vare de hovedsagelig .,blot til L3''st'^, og

Btilow fortæller, at Præstekonen i Tanum under

Prinsernes Ophold der meget fornuftig bemærkede

til Kronprinsen, at de vist maatte være gode til at

skyde Krager med.

Som tidligere nævnt var imidlertid General

Mansbach med to af sine Batailloner rykket ind

mellem Fjældene paa den nordre Side af den

svenske Stilling; Jægerkompagniet, der hidtil havde

besat Højderne ved Broen, sluttede sig til ham.
4*
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Efter en meget besværlig Premrykaing, hvor Sol-

daterne ofte maatte krybe paa alle fire gjennem det

tætte Tjørnekrat, stødte han paa en Kløft, der

aabnede sig i Flanken paa den svenske Lejr; for at

ikke Fjenden eventuelt skulde r^^kke bort gjennem

denne Kløft, posterede han her et Grenaderkompagni

med Ordre til at forhindre en fjendtlig Fremryk-

ning, medens en Dél af Jægerne besatte Fjældene

paa begge Sider af Kløften. Selv gik — eller rettere

krøb — han videre med Resten af sin St}T:ke og

naaede endelig frem paa Landevejen i Ryggen paa

den svenske Lejr; de svenske Jægere, han stødte

paa efter at være kommen ned fra Fjældene, gjorde

ingen Modstand, men flygtede strax i Retning af

Uddevalla. Han ordnede nu sine Tropper paa Lande-

vejen, og saasnart han hørte den livlige Kanonade

paa begge Sider, ansaa han Øjeblikket for gunstigt

til at storme den fjendtlige Stilling. Et Grenader-

kompagni under Kaptejn Gaarder r^^kkede frem, med
Resten af Bataillonen under Motzfeldt i Reserve;

Musketerbataillonen tog Stilling længere tilbage.^')

De to svenske Kanoner under Løjtnant Mjø-

berg, som allerede inden Fægtningens Begyndelse

vare sendte tilbage for at møde Mansbachs om-

gaaende Bevægelse, havde ganske rigtig taget Stilling,

saa at den ovenfor nævnte Kløft, hvor man ventede

at se de fjendtlige Batailloner komme frem, kunde

beskydes; et Lifanterikompagni under Kaptejn

Klockenfelt stod paa Linje mellem dem, et andet

under Kaptejn Carlén holdtes i Reserve. Det viste

>:ig imidlertid, at Fjenden var gaaet en laiigt

længere Vej end formodet og nu nærmede sig i
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Eyggen paa den svenske Lejr syd for Gaarden
Kasa. I en Fart bleve Kanonerne rettede herimod,

og en vældig Salve modtog Kapt. Gaarder, da han
uforfærdet rykkede frem. „Ett fasligt skri hordes",

og det forekom Svenskerne, at „det foll liksom en

vag af folk", og at hele Kolonnen bagved Gaarders

Afdeling kom i Uorden. I Virkehgheden havde

Gaarder dog kun faaet otte Mand dræbte og saarede,

og han fortsatte rask sin F]'emrykning til omtrent

50 Skridt fra de svenske Kanoner, stadig fyrende

paa Fjenden. Samtidig lykkede Motzfeldt med Re-

serven i Løb frem til Undsætning, Ilden fortsattes

med Voldsomhed paa begge Sider, og Mansbach var

alt i Færd med at give Ordre til Stormangreb.

Morket var nu faldet paa, en tæt Krudtrøg

skjulte næsten alt; fra Atorp og Kållhagen dundrede

Kanonerne stadig løs, og paa Vejen fra Quistrum

kunde man nu skimte Rytteri sprænge frem. Det

var Dragonerne under Oberst Sundt, der hidtil havde

staaet en colonne paa Landevejen, men nu fik Ordre

af Prins Karl til at attakere. Med Sundt og Kaptejn

Michelet i Spidsen sprængte de frem, men de vare

næppe naaede helt hen til den svenske Stilling, da

Trommehvirvler hørtes, og „Chamaden" blev slaaet.

Michelet synes at have haft mest Lyst til alligevel

at gaa paa. „Nu giver de sig", raabte han, „men

hvem kan tro dem? Mon det ikke var rettest at

hugge ind alligevel?'*

Det var General Hjerta selv, der havde ladet

slaa Chamade. Saavel Tranefelt som de øvrige

Officerer ønskede intet hellere end at fortsætte

Kampen: baade de og Soldaterne vare komne i
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xlaiide Hilder deu tre Kvarter lange Kamp, og Stil-

lingen syntes dem ikke længere saa fortvivlet som
o

ved Træfningens Begyndelse. „Ah, herr løjtnant,

blott ett skott till!" raabte Ltnt, Mjøbergs Artille-

rister til ham, da han gav Ordre til at ophøre med
Skydningen, og lignende Ønsker om fortsat Kamp
hørtes paa flere Steder; der var endog dem, der

mente, at Kampen kun var ophørt paa Grund af

Mørket, og at den vilde blive fortsat næste Morgen.

Svenskerne havde kæmpet med stor Udholdenhed,

og det er derfor temmelig latterligt, naar Btilow i

sine Optegnelser fortæller, at Svenskerne selv er-

klærede, at man pryglede en Tambour, der var

saaret i den ene Arm, fordi han ikke brugte sine

Trommestikker hurtig nok, og at en svensk Officer

selv tog en Trommestikke for at hjælpe ham at slaa

Chamade. I Lejren herskede der tværtimod al-

mindelig Ophidselse og Forbitrelse over, at Generalen

saaledes havde tabt Hovedet og ikke havde raad-

ført sig først med Tranefelt, der dog havde den

umiddelbare Kommando over Tropperne , og paa

hvem Ansvaret vilde komme til at hvile. Men
Hjerta havde ikke ment at kunne handle ander-

ledes. Han havde under den lille Fægtning spa-

seret frem og tilbage i Stillingen og tilsidst opholdt

sig nogen Tid ved Mjøbergs Kanoner; her saa han

Mansbachs Tropper trænge frem og ventede hvert

Øjeblik at se dem storme; Tanken om det Myrderi,

der saa vilde begynde, greb ham stærkt, og han

mente da, at Øjeblikket til en Kapitulation var

kommet.
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Da General Hjerta ikke viste sig — lian havde

umiddelbart, efter at der var slaaet Chamade, be-

givet sig paa Vejen til Quistrum for at træffe Prins

Karl — , maatte Tranefelt, hvor nødig han end vilde,

paatage sig Ordningen af Ka])itulationen og fik da

to Officerer til at gaa til det danske Hovedkvarter

for at faa Betingelserne for Overgivelse at vide. De
stødte strax udenfor Stillingen paa Michelet med
sine Dragoner, der „squadronerade med sabeln Ofwer

hufwudet, under så plumpa som dumma utlåtelser,

med swar, at ingen annan capitulation woro at få,

an at blifwa krigsfångar." Efter en kort Forhand-

ling rakte de svenske Officerer ham da deres Kaar-

der, men i det samme kom en af Prins Karls Adju-

tanter, Major Koppern, til og befalede, at Kaarderne

strax skulde tilbagegives, da Prinsen havde erklæret,

at man ikke maatte berøve saa tapre Officerer deres

Vaaben. Kort efter kom nu den danske Kavalleri-

chef, Generalmajor Diiring, til, og han meddelte paa

Karl af Hessens Vegne Betingelserne for Kapitula-

tionen. Den svenske Styrke skulde herefter over-

give sig som Krigsfanger, men saavel Officerer som

Mandskab skulde strax gives fri paa den Betingelse,

at de ikke i denne Krig vilde tjene mere mod den

danske Konge eller hans allierede ; Tropperne skulde

blive i Lejren om Natten, for at næste Dag alt

nærmere kunde ordnes. — Da General Hjerta endelig

fandt Prins Karl i Quistrum, var alt afgjort, og han

ud\'irkede kun, at han selv med Adjutanter slap fri

for at betragtes som Krigsfanger; samme Aften

vendte han tilbage til Vånersborg.
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Efterat Prinserne, der om Natten havde taget

Kvarter i Foss Præstegaard, den følgende Dag havde

besøgt de saarede, der vare blevne indkvarterede i

Atorp. begav de sig til den svenske Lejr. Her frem-

stilledes samtlige svenske Officerer for Kronprinsen,

der udtalte sin Anerkj endelse af deres tapre For-

svar og dernæst frigav dem paa de ovenanførte Be-

tingelser. Efterat Tropperne havde præsenteret

Gevær for ham, gav han dem Tilladelse til at vende

hjem til deres Arne paa samme Betingelser som

Officererne; herfra undtoges dog Jægere og Artilleri-

ster, der som hvervede Folk betragtedes som Fanger

og samme Dag transporteredes til Strømstad. Mand-

skabet, der sendtes hjem, fik Lov at beholde deres

Mundering samt Tornystre, Feltflasker m. m., hvor-

imod alle andre Sager bleve Krigsbytte og ligeledes

transporteredes til Strømstad.

Trods den hæftige tre Kvarters Skydning viste

det sig, at Tabene vare ganske forsvindende paa

begge Sider. Paa dansk- norsk Side fandtes af

døde en Officer — Løjtnant Frederik Tellekvist af

Nordenfjeldske Eegiment, der blev ramt af en Kar-

dæsk i Brj^stet og døde fire Dage efter — og fire

Mand, af saarede sexten; Svenskerne havde fem

døde og toogtredsindstyve saarede, deriblandt fire

Officerer. For øvrigt kom senere frygtelige Rygter

om vort Tab i Omløb i Sverige; man fortalte, at vi

havde kastet en Mængde døde i Elven, Tranefelt

opgav vort Tab afdøde til fire Officerer og ethundrede

og halvfjerdsindstyve Mand, inde i Landet voxede

det til mange Hundrede, og Kong Gustav selv skrev

den 2. Oktober til Grev Wachtmeister: „Affæren
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ved Qiiistruin Bro har været mere (jlorieasc for os

end for Fjeuden, thi efterat 1000 Svenske, omrni-

crede af 6000 Danske, havde forrjvaret sig i en Time,

saa bleve de tagne, efter at have dræbt 1800 (!)

Fjender og mange Officerer; af vore er ingen død

eller saaret/^ '^^}

Fangernes Antal var ialt 806 Mand, Officerer

iberegnet. Byttet: 10 Kanoner — i Affæren be-

nvttedes kun de 8. da en 6 Pd. Kanon oo; en 8 Pd.

HauV>its, der samme Dag ankom fra Uddevalla, ikke

kunde benyttes i Kampen, da de vare „foruten

instrumenter och service och således obrukbare^' —
c. 600 Geværer, 10 Ammunitionsvogne og en Dél

andre Vogne, c. 100 Telte, 19 Geværkapeller, c. 100

Feltkedler og andre Feltrekvisiter m. m.

Forinden Afmarschen holdt Kronprinsen en Tale

til de dansk-norske Tropper og takkede dem for

udvist Tapperhed . ligesom han specielt takkede

enkelte af Officererne for deres Optræden; særlig

Ros tilfaldt Kaptejn Gaarder. hvem Mansbach i sin

Eapport fremhæver, og Kronprinsen sendte ham
efter sin Hjemkomst til Danmark en tabatiére, der

overraktes ham af (General Mansbach i Nærværelse

af Regimentets Officerskorps. '°)

*

Affæren ved Quistrum fik paa svensk Side et

Efterspil, idet Tranefelt, Funck m. fl. stilledes for

en Krigsret. De vildeste Rv2:ter om Forræderi be-

gyndte nemlig kort efter hin Septemberdag at
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kumme i Omløb, og Tranefelt fandt sig foranlediget

til selv at forlange sit Forhold undersøgt ved en

Krigsret. Kong Gustav følte sig tillige stærkt paa-

A'irket af Folkestemningen og skrev da den 27. Ok-

tober til General Hjerta, at „Affairen wid Quistrum

ar af den naturen, at den bor updagas for at til-

fredsstålla en uprord allmånhet." Den 14. Novem-
ber begyndte Undersøgelserne. En Mængde Vidner

forhørtes, og man lod midt om Vinteren Ingeniør-

officerer undersøge Forholdene ved Quistrum; dog,

inden disses Arbejde var endt, bestemte Kongen, at

Krigsretten ikke skulde befatte sig med at under-

søge „sådant, som egentligen angår sjelfwa Krigs-

wettenskapen i sin utofning, och kan i tilfallen bero

på battre eller såmre begrepp, och ofta mindre

l^'ckeligt wal af stålning och anstalter." Man skulde

kun sørge for at komme paa det rene med, om der

var begaaet aabenbart Brud paa Reglementer og

Krigsartikler, og om de givne Ordrer vare rigtig

adlydte. Herved faldt selvfølgelig en eventuel

Undersøgelse af General Hjertas Forhold bort; det

var Tranefelt, der først og fremmest blev stillet i

Breschen.

Den 22. Juni faldt Dommen. Krigsretten ind-

rømmede, at Tranefelt nu som paa sin tidligere

Løbebane havde opført sig som en tapper Soldat,

men kom til det E-esultat, at ved Quistrum havde

hans Optræden „warit aldeles otilstandigt och ej

allenast medfort wådeliga belagenhet for Swenske

Trouppen, desz Krigs -Fångenskap, samt Canoners,

Ammunitions, Tros och Gewårs forlust, utan och

fororsakat, at Fienden omsider obehindrat fått intåga
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1 Laudet." Hall domte.s derfor til at suspenderes

fra sit Embede i to Aar. Dommen indsendtes til

Kongens Approbation, men denne skærpede den,

.saaat Tranefelt blev helt afskediget og tillige dømt
til at betale en Del af Retsomkostningerne. For-

gjæves søgte lian Naade og indgav i de følgende

Aar flere Boiiskrifter om fonu'et Undersøgelse, men
Dommen blev ikke ændi'et. Han henlevede Resten

af sit Liv i Stilhed og dode i Kungelf den 2. April

Om Funck erklærede Krigsretten, at han „genom
egen owarsamhet, stridande emot Krigs-Lagarne och

den forsiktighet han, såsom Regements-Officer och

den der tillika hade f()riit emot Fienden tagit be-

lattning genom Retranchements anlaggning, både

iDordt och kunnat i akt taga, sjelf warit wållande til

sin Krigsfåiigenskap." Han dømtes til et Aars

Suspension fra sit Embede, men Dommen blev for

hans Vedkommende ligeledes af Kongen skærpet til

fiddstændig Afskedigelse og Betaling af Retsomkost-

ningerne. Rygtet havde stemplet ham som For-

ræder, erklæret, at han allerede forinden i^lfæren

^ed Qiiistrimi havde givet Karl af Hessen Oplys-

ninger om Forholdene paa svensk Side, og i hvert

Fald tydelig angivet ham som den, der havde vist

Mansbach Vejen, saa at han kunde falde Svenskerne

i Ryggen. Dagen for Alfæren havde man sét nogle

smaa røde Flag paa Bjergene, og ved at følge disse

skidde det være lykkedes Mansbach at foretage sin

omgaaende Bevægelse. Skjønt Funcks hele Op-

træden under Retsforhandlingerne røber hans sne-

dige Karakter og ikke stiller ham i noget synderlig
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sympatetisk Lys, ligger der dog næppe noget til

Grund for Historien med Flagene, alene af den

Aarsag, at Mansbach fra tidligere Tid var godt kjendt

netop i denne Egn. '^^ Retten erklærede da ogsaa

Fnnck for uskyldig, hvad angik Beskyldningen for

Forræderi.

IV,

Efter Affæren ved Quistrum fortsattes Frem-

rykningen den 1. Oktober mod Uddevalla, efterat

en Del af Strickers Brigade var beordret til at af-

bryde Langevallsbroen ved Bullarsøen og i For-

bindelse med Strømstads Garnison besætte Passene

mellem denne Sø og Idefjorden, saa at Forbindelsen

med Vårmland var afskaaren og Ryggen dækket.

Borgerskabet; og Garnisonen i Uddevalla havde vel

anlagt nogle Forskansninger udenfor Byen, men ved

Efterretningen om Kampen den 29. forlod den lille

Garnison Byen og ilede til Gøteborg; Byen overgav

sig derfor uden Modstand. Dels for at skaife sig

nøjere Underretning om den svenske Styrke ved

Vånersborg, dels for at unde Tropperne nogen

Hvile efter de anstrængende Marscher ad opblødte

Veje under idelig Regn holdt Prins Karl Rast her

i 2 Dage; i Løbet af disse naaede Schmettows

Kolonne frem til Uddevalla med Hærens Tros efter

at have efterladt en mindre Styrke ved Svinesund,

hvor Forskansninger bleve anlagte til Dækning af

Overgangen. Den 3. detacheredes Mansbach med

2 Batailloner. 1 Jægerkompagni og 2 Eskadroner
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til Våiiersborg for at opfordre den til at overgive

sig. Efterretningen om Affæren ved Qiiistrum havde
her vakt stor Bestyrtelse: Byens Kommandant. Oberst

de Laval, havde strax ladet slaa Alarm og rvkkede
nie<l hele sin Styrke, c. 1000 Mand, til Uddevallas

Uudsætning, men fik paa Vejen hertil at vide. at

hole Tranefelts Stj'rke havde kapituleret, (»g at

Uddevallas Garnison var iiaa Veien til Gotebor^.

Han vendte da om, gik over Gotaelven og marsche-

rede til Goteborg: Mansbach besatte derfor Vaners-

borg uden Modstand og tog de rigt forsynede Maga-
siner med Proviant og Fourage, der fandtes her og
i Byens Nærhed, i Besiddelse. '^^)

Med Hovedst^Tken rykkede Prins Karl den 4.

mod Goteborg. Han antog, at Kapitulationen ved

Quistrum og Uddevallas Besættelse havde bevirket,

at Kommandanten i Byen. hvis Fæstningsværker for-

modedes at være i meget slet Stand, ikke vilde

tænke paa Modstand; for yderligere at alarmere

Byen havde han allerede den 3. ladet en mindre

Styrke besætte Byen Kungelf og det gamle Bohus

Slot. hvor heller ingen Modstand blev gjort. Medens

han nu selv g;jorde alt klart til at etablere en Over-

gang over Gøtaelven, sendte han en af sine General-

adjutanter, Haxthausen, til Goteborg for at opfordre

Kommandanten til at overlevere Fæstningens Nøgler

;

der vilde blive indrommet ham nogle Timers Betænk-

ningstid, men afsloges Forlangendet, maatte Byen

finde sig i et Bombardement.

Doo: i Gøteboro: var meo:et forandret.
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„En enda ressnrs gifves, min van, for oss: det

ar, om dansken forklarar oss krig," havde Kong
Gustav en Aftenstund i Finland, i de mørke pinlige

Dage, da aJt syntes tabt for ham, sagt til sin Ynd-

ling, den berømte Gustav Mauritz Armfelt. „Då
hafva vi en orsak att fara harifrån, for att forsvara

vår vestra grans; och hela nationen, som då blir

upplyst af faran, skall tjena mig att forsvara både

fåderneslandet och mig sjelf : hos oss behofvas starka

slag, for att gora effekt."^'*) Armfelt tænkte ved

sig selv: „nu ar du blifven galen", men det viste

sig dog, at Kongen fik Ret. Den danske Erklæring

af 19. August blev hans Redningsplanke — „je suis

sauvé" ' ^), udbrød han, da han fik Meddelelse om
den — , den friede ham ud af den utaalelige, ned-

værdigende Stilling i Finland, hvori Armeens Mytteri

havde bragt ham, og gav ham Anledning til ufor-

tøvet — i yderste Øjeblik, inden de oprørske

Officerer gjorde ham til deres Fange — at vende

tilbage til Stockholm. Ganske vist var Stemningen

her ikke synderlig skikket til at opmuntre ham,

alle raabte paa Indkaldelse af Rigsdagen og Freds-

slutning; men Kong Gustav havde allerede besluttet

ikke at lytte hertil. Selv hans nærmeste Venner,

endog Armfelt, mente, at den eneste Udvej til

Frelse laa i Rigsdagen, og man tør næsten her om
Kongen anvende Ordene fra Tegners Digt:

„intet hopp om råddning fans

i något annat brost an hans."
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Han besluttede at appellere til sit Folk, vendte

Aristokratiet i Stockholm Ryggen og begyndte sin

beromte Rejse til Provinserne.

Den 11. September forlod Kongen Stockholm.

Det gjaldt først og fremmest om at værne Sveriges

vestre Grænse, da Faren for et Angreb paa Skaane

nu syntes mindre truende, og han ilede derfor til

Dalarne, for, som han selv udtrykte sig, at „upp-

muntra Dalkarlarne, som på visst sått har genom en

gammel hafd ratt till Rikets varn mot Danskarne,

att uppråtta en Corps, som jag skall skicka ner till

(Tøteborgs forsvar.""') Han blev overalt modtagen

med stor Begejstring, og hans A])pel til Dalkarlenes

Fædrelandskjærlighed blev ikke forgjæves; i alle

Sogne oprettedes Frikorps, og det overdroges en

energisk Officer, Oberstløjtnant Tersmeden at sørge

for disses videre Samling. Samtidig overdrog han

Armfelt at sørge for Folkerejsningen i Nerike og

Varmland, og bedre Valg kunde han ikke have

truffet ; det er en Nydelse uden Lige at følge denne

begejstrede, ildfulde Person paa hans Fart i Landet,

hvor han henrev alle ved sin sjældne Veltalenhed

og bragte Gem3^tterne i stormende Bevægelse for

Kongens Sag. Da Gustav og Armfelt den 24.

September mødtes i Karlstad. kunde de med rette

lykønske hinanden til det gode Resultat.

Her i Karlstad udnævnte Kongen Armfelt til

Øverstbefalende over de frivillige Korps og gav ham
uindskrænket Fuldmagt til at ordne Forsvaret af

Sveriges vigtigste Grænseprovinser mod Norge,

Vårmland ogDalsland; eventuelt skulde han komme
Kongen til Undsætning længere sydpaa. Herfra
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var det ogsaa, at Kong Gustav udstedte sit be-

rømte Manifest „angående de stamplingar , rikets

fiender foretaga, att sondra svenske man och forleda

dem från den trohet, de konungen ocli riket sk^d-

dige åro", et Manifest, der overalt kaldte Folket i

Vaaben. — Et Øjeblik syntes dog Modet at skulle

svigte ham. Det var den 29. September, just som

han sent ud paa Aftenen stod i Begreb med over

Vånersborg at rejse til Gøteborg, at en Kurér fra

Hjerta bragte ham Efterretningen om Kapitulationen

ved Quistrum. „Tout est perdu; lisez!'' udbrød han

og kastede Hjertas Rapport hen til Armfelt. Han
var aldeles nedbøjet og syntes at have opgivet alt.

Forgjæves forestillede Armfelt ham, at alt endnu

kunde frelses, og at Gøteborg hurtigst maatte sættes

i Forsvarsstand — Kongen svarede „med humeur".

Da vovede Armfelt at svare ham, at saaledes vilde

aldrig Gustav Vasa eller Gustav Adolf have givet

tabt, de vilde have foretrukket Døden for Uvirksom-

hed, hvorpaa Kongen i Vrede sprang op og raabte:

„ni vill att jag skall do, och ni skall få er onskan

uppfyld.^' Han forlod øjeblikkelig Karlstad for over

Mariestad — den korteste Vej over Vånersborg var

nu afskaaren — at ile til Gøteborg,^')

Her havde længe hersket Forvirring. Fæst-

ningsværkernes Tilstand var yderst slet, der var

knap en brugelig Kanon paa Volden, Besætningen

var kun lille og Armaturbeholdningen ringe. Mod-
løsheden greb mere og mere om sig, og da Efterret-

ningen om Affæren ved Quistrum naaede Byen, be-

gyndte Befolkningen at fl3^gte; man forudsaa et

Bombardement og dermed Byens Ruin, da en stor
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Dél af Husene vare Træbygninger. I de sidste Dage
af September begyndte dog en Dél behjærtede Mænd
at røre sig til Stadens Forsvar, man begj^ndte at

udbedre Voldene, indøve sig i Vaabenbrug o. s. v.,

men under den almindelige Modløshed udrettedes

kun lidet. Da kom Kong Gustav den 3. Oktober
sent paa Aftenen til Byen og modtoges med ustandse-

lig Jubel. Alt vaagnede til nyt Liv ved Kongens
personlige Tilstedekomst : ,,lian behofde ej Konungs-
lig Pompe — wåra hjertan lårde oss åndå at det

war Gustaf", skrev Gøteborgs „Allehanda" den 6.

Oktober. Kongen selv fik ny Kraft ved den be-

gejstrede Modtagelse; den nervøse Ophidselse, hvori

han var, da han i Karlstad forlod Armfelt, lagde

sig, og han hengav sig helt til Arbejdet for Gøte-

borgs Forsvar. ,.T går var Gøteborg ikke mojligt

att hålla i åtta dagar och i dag kan det liålla ut i

fyra veckor, om några dagar ånnu langre ^, skrev

han Dagen efter sin Ankomst. I Løbet af disse

første Oktoberdage steg Fæstningens Besætning fra

7—800 Mand til ikke mindre end 6000 Mand, idet

nu de nærmest værende Afdelinger og Vånersborgs

Garnison ankom dertil, ligesom ogsaa to tj^ske

hværvede Regimenter, der allerede henimod Slut-

ningen af September vare overførte fra Stralsund til

Malmø, samtidig naaede frem til Gøteborg.

Saaledes var Tilstanden i Gøteborg, da den

danske Udsending, Haxthausen, kom dertil for at

fdrlange Fæstningens Overgivelse til Prinsen af

Hessen som Chef for „det russiske Auxiliærkorps." '®)

Med tilbundne Øjne og ledsaget af to svenske

Dragoner med dragne Sabler førtes Haxthausen ind

5
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i Byen, hvor han til sin store Overraskelse fik at

vide, at Kongen selv var her. Da Bindet blev

taget fra hans Øjne, befandt han sig overfor Komman-
danten, der strax førte ham til Kongen, som mod-

tog ham „med en meget alvorlig og stolt Mine" og

syntes at ville „gjøre ham bange ved sit strænge

Blik". Haxthausen spurgte — efter nogle Fraser

om, at dette Øjeblik var et af de lykkeligste i hans

Liv o. s. V. — , om Kongen ønskede, at han skulde

udrette sit Hværv for Kommandanten, eller om Hans

Majestæt selv vilde høre ham, idet han beklagede,

at man ikke havde anet Kongens Nærværelse, da i

saa Fald en værdigere Person vilde være bleven

sendt. Hertil svarede Kong Gustav, at han vilde

tillade ham at tale, dersom det var sømmelige For-

slag, han vilde fremkomme med, men hvis der var

nogensomhelst Tale om Underhandlinger, Overgivelse

eller lignende, forbød han ham at udtale sig nærmere.

Dog inden Haxthausen kunde komme til Orde, holdt

Kongen nu en lang Harangue, hvori han i de skar-

peste Udtryk angreb Prins Karl, erklærede, at denne

langt overskred sine Ordrer, at han alt to Gange var

bleven opfordret til at standse sin Fremrykning, og

at det danske Ministerium saa godt som officielt

desavouerede hans Optræden. Kongen var nu i

Gøteborg fast bestemt paa at blive der for at sejre

eller dø; Prinsen kunde lægge Byen i Aske og

dræbe alt, hvad der kunde dræbes, der vilde dog

altid blive Folk nok tilbage, som kunde tage Hævn.

Men Prinsen skulde tage sig i Agt — vedblev

Kongen — , thi Følgen vilde blive, ikke blot at der

gjennem mange Generationer vilde vækkes et ufor-
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sonligt Had mellem de to Nationer, men at store

Ulykker kom over Danmark, da Europa ikke rolig

vilde sé paa dette Overfald. For alt dette vilde

Prins Karl komme til at bære Ansvaret. „Vil De
sige ham alt det fra mig!"

Efterat Kongen derpaa havde tilladt Haxthausen

at udtale sig, erklærede denne, at han nu ikke havde

noget at fremføre, men kun vilde tillade sig at

])rotestere mod den Insinuation, at Prins Karl skulde

handle mod den danske Konges eller Ministeriets

Planer; herom kunde der aldeles ikke være Tale.

Hertil svarede Kongen „ganske ligegyldigt", at han

beklagede for Øjeblikket ikke at kunne vise

Haxthausen den „considération", han tidligere havde

gjort, og at han forovrigt ikke vilde høre mere Tale

om den Sag. '^)

Hermed var Audiensen forbi. Efter Haxthausens

Sigende gav derpaa Kongen i en meget ophidset

Tone Ordre til, at han med tilbundne Øjne skulde

føres ud af Fæstningen, og i det samme Optog som
forrige Gang ledsagedes han til de 3'derste Forposter.

V.

Efterretningen om den svenske Konges Nær-

værelse i Gøteborg kunde selvfølgelig ikke være

Karl af Hessen behagelig, den berøvede ham Haabet

om en fredelig Indrykning i denne By, og paa et

regulært Bombardement var han foreløbig ikke for-

beredt, da det hertil brugelige Artillerimateriel for

Størstedelen ventedes hidbragt ad Søvejen; men
5*
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Flaadeafdelingen , der skulde overføre dette, lod

stadig vente paa sig. Dog samtidig kom Efterret-

ninger af ganske anden Natur til liam.

Som tidligere nævnt havde Kong Gustav allerede

i Slutningen af August henvendt sig til flere Magter

om Hjælp, og i Løbet af September begyndte da

ogsaa England og Preussen at røre sig til Mægling. ®o)

Men allerede nogle Dage forinden de dansk-norske

Tropper rykkede over Grænsen, var den engelske

Gesandt i Kjøbenhavn, Hugh Elliot, af egen Drift

og uden nogen Bemyndigelse hertil fra sin Regering

taget over til Sverige, havde opsøgt Kong Gustav i

Karlstad og var nu med ham i Gøteborg. Elliot

gjør Indtryk af at have været en kæk og begejstret,

men urolig og noget exalteret Natur, der let lod

sig henrive af øjeblikkelige Stemninger, og det var

under en saadan, fremkaldt ved Mistanken om, at

den danske Regering nærede Erobringsplaner mod
Sverige, om hvilke der i Virkeligheden aldrig havde

været Tale, at han besluttede paa egen Haand at

optræde som frelsende Engel for Kong Gustav;

sikkert har ogsaa dennes hele Naturel maattet til-

tale ham, uagtet han undertiden bruger slige Ud-

tryk om ham som „un prince diabolique." ®
') Det

lykkedes Elliot at bevæge Kongen til at modtage

en engelsk-preussisk Mægling samt til at gaa ind

paa Danmarks bestemte Paastand om, at de dansk-

norske Tropper kun maatte betragtes som russiske

Hjælpetropper, og at som Følge heraf dets Optræden

ikke kunde betragtes som casus belli. ^2)

Allerede den 30. September skrev han til Prins

Karl om en Vaabenstilstand, men Prinsen, der hidtil
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havde haft saa meget Held med sin Fremrykning

og netop nu ventede i Løbet af nogle Dage ai;

kunne holde sit Indtog i Gøteborg, afviste ham med
Bemærkning om, at „Vaabenæren" ikke tillod ham
at standse nu, og at det maatte blive den danske

Regerings Sag at forhindre en yderligere Fremryk-

ning. ®^) Samtidig med at han sendte Haxthausen

til Gøteborg for at opfordre Kommandanten til

Overgivelse, gav han derfor Ordre til at lade Tropper

føre over Gøtaelven, og den 6. Oktober gik General

Hesselberg med Jægerkorpset, 2 Batailloner og det

ridende Artilleri over.

Da kom Haxthausen tilbage efter sin mislykkede

Sendelse, og medens Prins Karl endnu var under

Indtrykket af disse forandrede Forhold, indløb der

en ny Skrivelse fra Elliot, hvori denne lod Prinsen

vide, at i det Øjeblik, han skrev disse Linjer, vilde

rimeligvis England og Preussen have erklæret Dan-

mark Krig, en engelsk Flaade vilde være i Færd
med at løbe ud og en preussisk Hær paa Vejen til

Holsten. Han havde imidlertid Kongen af Sveriges

Fuldmagt til at afslutte en Vaabenstilstand med
Prinsen, hvad enten denne vilde betragtes som dansk

Feltmarskalk eller som Chef for et russisk Auxiliær-

korps, og hvis Prinsen vilde gaa ind herpaa, vilde

han øjeblikkelig foranledige, at saavel England som

Preussen foreløbig standsede deres Forehavende.®*)

Prins Karl var bragt i en vanskelig Stilling.

Kong Gustavs modige Optræden i Gøteborg og

Elliots Bebudelse af England-Preussens fjendtlige

Skridt mod Danmark var allerede en stærk Dæmper
paa hans militære Operationer, men samtidig hermed
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blev der fra anden Side lagt yderligere Baand paa

ham. I sine Breve til Kronprinsen og Prins Karl

under disses Ophold i Norge i September havde

Bernstorff stedse mere og mere bestemt udtalt Nød-

vendigheden af, at Felttoget paa ingen Maade fik

større Omfang end paatænkt, ikke tabte sin Karak-

ter af en Demonstration, og erklæret, at han bestemt

vilde modsætte sig alt, hvad der kom i Strid der-

med. Dog disse Udtalelser ere næppe at opfatte

som andet end Udtryk for Bernstorffs forsigtige

Politik og hans Ønske om at lægge en Dæmper paa

den Lyst til krigerske Foretagender, der mulig

fandtes i Hovedkvarteret; men i et Brev af 30. Sep-

tember, som først den 6. Oktober blev modtaget af

Prins Karl, udtalte nu Bernstorff som sin bestemte

Mening, at Forholdene havde udviklet sig saaledes,

at endog en Erobring af Gøteborg vilde være

ubetimelig. ^^)

At Karl af Hessen følte sig ilde til Mode ved

dette Brev, er ganske naturligt. Det er muligt, at

han kan have ønsket at vise Kronprinsen sine mili-

tære Talenter og at komme til at spille en Rolle

som Hærfører nu, da der endelig var Krig i Norden,

men det er lidet troligt ; allerede inden Indrykningen

over Grænsen fandt Sted, havde han udtalt sin Frygt

for at rykke i Marken med de norske Tropper i

den slette Tilstand, hvori de befandt sig, og der

var ingen Grund til at sé lysere paa Forholdene

nu. Men han var betroet Ledelsen af de Tropper,

Danmark ydede Rusland som Hjælp, og det maatte

derfor være ham magtpaaliggende i hvert Fald at

udrette saa meget, at Kong Gustav virkelig blev
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bragt i Forlegenhed. At den Plan, der fra først af

var lagt, nemlig samtidig med Gøteborgs Erobring

at true Stockholm ved et Indfald fra Norge over

Jåmtland og Varmland, medens en dansk Hær skulde

gjøre Landgang i Skaane, ikke vilde blive fulgt, havde
Bernstorffs Breve tilstrækkelig tydelig givet ham at

forstaa ; men Gøteborgs Erobring syntes ham simpelt-

hen en Nødvendighed. Først naar dette Maal var

naaet, kunde der virkelig siges at være udrettet

noget af Bet3^dning, og Underhandlingernes Tid

kunde da være kommen; han spørger derfor ogsaa

den 5. Oktober Bernstorff, om der vil blive Tale

om yderligere Fremrykning, naar Gøteborg er taget,

eller om de politiske Forhold node til at standse

her. ^^ ^) Og naar han i sine Memoirer om Felt-

toget siger, at han „brændte af L^'st" til at lade

Kronprinsen lykke ind i Gøteborg i Spidsen for

Tropperne, sk^-ldes denne Udtalelse næppe en ud-

præget militær Ærgjerrighedsfolelse, men alene Fø-

lelsen af, at hele Toget ellers vilde være forfejlet. Gøte-

borg maatte erobres, og havde han end tænkt sig

denne Sag lettere, end den nu efter Kongens An-

komst til Byen maatte blive, var derfor intet

forandret i hans Beslutning. Men efter Bernstorffs

sidste Brev, der klart tilkjendegav ham Regeringens

Ønsker, havde han intet andet Valg end at opgive

Gøteborgs Belejring og hurtigst mulig modtage

EUiots Mægling; ved at trodse sin Plan igjennem

vilde han paatage sig et altfor stort Ansvar. Man
kan kun være Bernstorff taknemlig for hans forsig-

tige Politik og for, at han ikke lod sig paavirke af

de militære Ønsker om Landgang i Skaane o. s. v.,
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men man kan ikke bebrejde Karl af Hessen, at der

kun udrettedes saa lidet under dette lille Felttog. ^^)

I det hele taget er denne Mand bleven Skive

for mange uretfærdige Angreb i Anledning af disse

Efteraarsbegivenheder. Han er saaledes bleven be-

skyldt for at have næret den ærgjerrige Tanke at

ville gjøre sig til Konge i Sverige, en Beskyldning,

for hvis Rigtighed der ikke foreligger nogetsomhelst

gyldigt Bevis, ®^) ligesom Beskyldningen for, at det

var hans Ærgjerrighed, der udkastede Planen til

Felttoget mod Sverige, er ganske absurd, da den

eneste Grund til Danmarks Optræden som Ruslands

allierede var dets Forpligtelse til at opfylde Be-

stemmelserne i Traktaten af 1773 og slet intet

andet. Den sidste Beskyldning er blandt mange

andre rettet mod ham i de Optegnelser om hin Tid,

en norsk Oberst Tidemand har efterladt, og som

for nogle Aar siden ere udgivne. ^^) I disse ud-

tales en afgjort fordømmende Kritik over Prinsen

baade som Menneske og som Hærfører, men man
kan vanskelig frigjøre sig fra den Tanke, at deres

Forfatter, da han nedskrev sine Erindringer i

Aarene 1816— 17, har været i en stærkt ophidset

Stemning mod Prinsen. I hvert Fald synes hans

Bedømmelse af Prinsen altfor stræng og ensidig, og

det er — som et Bidrag til Belysning af den Varsom-

hed, hvormed i det hele taget al Memoireliteratur maa
benyttes — ganske interessant at sé, hvorledes en anden

norsk Officer, General de Seue, der havde haft nøje

Lejlighed til at lære Prins Karl at kjende, og som

ligeledes deltog i Felttoget 1788, i sine efterladte

I
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Memoirer lofter ham til Skyerne og erklærer, at den

danske Hær kan „regne sin heldige Periode*' fra

den Dag, han fik Styret over den. ^^) Naturligvis

afkræfter denne Tirade ikke Tidemands Beskyld-

ninger, men fortjener dog at anføres som Udtryk
for en ganske anden Bedømmelse af Prinsen.

Det er ikke her Stedet at tage til Orde mod
alle de Angreb, Tidemand og andre have rettet mod
Prins Karl for hans Virksomhed i Danmark-Norge i

de mange Aar, hvor han øvede en vis Indflydelse

paa vort ^lilitærvæsen. At den Hær, som i Efter-

aaret 1788 rykkede ind i Sverige, i mange Hen-
seender var i en yderst tarvelig Forfatning, har jeg

alt tidligere nævnt, men at skyde Skylden herfor

paa en enkelt Mands Foranstaltninger eller Mangel

paa tilstrækkelig Omsigt kan ikke forsvares. Der er

imidlertid ikke paa dette Sted®') Lejlighed til at

foretage en indgaaende Undersøgelse af Hærvæsenets

Tilstand i den dansk-norske Stat paa hin Tid og

særlig af Forholdene i den norske Hær; en saadan

vilde vise, i hvor høj Grad alt forenede sig for at

skabe Tilstande, for hvilke en enkelt Mand — in

casu Prins Karl af Hessen som højstkommanderende

General i Norge — aldrig kan gjøres ene ansvarlig.

Og Forvirringen i Administrationens forskjellige

Grene var for sørgelig stor til at der selv med den

bedste Vilje og med Anvendelse af store Penge-

midler nu umiddelbart før Indrykningen kunde

raades Bod paa den gamle Slendrian; selv med den

største Støtte fra alle Sider vilde den enkelte ikke

liave kunnet tilvej ebiinge blot nogenlunde Orden i

Sagerne, endsige da naar han mødtes af Uvidenhed
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og Ligegyldighed. Prins Karl arbejdede i den

korte Tid, der var ham levnet før Indrykningen,

ivrig paa at bringe Orden til Veje, og af hans ikke

ubetydelige Korrespondance med Kollegiet fremgaar

det, at han særlig bestræbte sig for at skaffe Trop-

perne de fornødne Beklædningsgjenstande. Naar

dette mislykkedes, skyldes det udelukkende Kolle-

giet, der nølede med at træffe sine Foranstaltninger

og ofte rent ud vægrede sig ved at skaffe de for-

nødne Sager til Veje. ^2)

Forplejningsforholdene under Felttoget vare ikke

gode og kunne vel have bidraget noget til Sygelig-

heden blandt Tropperne; men de vare dog langtfra

saa slette, som man har gjort dem til. Under de

første Dages Fremrykning var Trosset langt tilbage,

og Hæren maatte derfor søge sin Forplejning gj en-

nem Rekvisitioner i Landet, hvor saavel Proviant

som Fourage maatte betales i dyre Domme, da

Svenskerne ikke modtog danske Penge efter deres

fulde Værdi; ^^) om Udpresninger hos Beboerne var

der saa godt som ikke Tale, og Tropperne synes i

det hele taget at have opført sig mønsterværdig

overfor Befolkningen. Under Opholdet i Uddevalla

naaede imidlertid Trosset frem, og da samtidig vel-

fyldte svenske Magasiner i flere Byer — Strømstad,

Uddevalla, Vånersborg m. fl. ^*) — bleve tagne i

Besiddelse, er der ingen Anledning til at tro, at

den saa meget omtalte Sult har haft stort at sige.

Jeg bestyrkes i denne Tro ved i de forskjelhge Af-

delingers Skrivelser til Karl af Hessen under Felt-

toget kun at finde alvorlige Klager over Mangel

paa Proviant fra Afdelingerne under Stricker, der
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uufler Vaabenhvilen havde besat Amål og tilstødende

Egne i Dalsland. Medens de øvrige Afdelinger vel

udtale, at Rationerne ikke kunne gjøres saa store

som ønskeligt, men at der ikke lides Nød, klager

han bittert over, at Feltkommissariatet ikke vil

komme ham til Hjælp, og siger, at det er ham
aldeles umuligt at opdrive noget i hans Distrikt. ^ *)

Under Vaabenstilstanden bleve flere Gange større

Sendinger fra Norge med Proviant opsnappede af

Svenskerne, og man nødtes derv^ed til i større Om-
fang, end det ellers vilde være sket, at leve paa

Rekvisitioner i Landet. Men havde Nøden virkelig

været saa stor, som det er fortalt, vilde det sikkert

have været umuligt at hindre en ligefrem Udptyndring

af de okkuperede Egne, og dette fandt afgjort ikke

Sted. At Uordener paa enkelte Steder ikke kunde

undgaas, kan man ikke undre sig over, og det er

selvfølgelig en Overdrivelse, naar Karl af Hessen i

sine Memoirer siger, at han har „sét Dragoner

komme tomhændede tilbage fra Huse, hvor man
havde sendt dem hen for at søge Proviant og Fou-

rage, fordi Husene vare forladte af deres Beboere,"

og at Soldaterne „drev deres Maadehold saa vidt,

at de ikke en Gang vilde spise den Mad, de fandt

sat paa Bordet, af Frygt for derved at begaa

Tyveri." ^6) Særlig ved Udskrivning af Fourage,

der ikke som Provianten betaltes kontant, men ved

Anvisninger paa Feltkommissariatet, synes der under-

tiden — særlig i Dalsland — at være opstaaet

Bryderier af alvorligere Natur med Bønderne, og et

enkelt Sted maatte der bruges Vold for at skaffe

det fornødne til Yeje:^V) men Beretningerne i
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samtidige svenske Blade om Udpresninger maa be-

tragtes som i højeste Grad overdrevne og kun

skrevne for at vedligeholde den ophidsede Stemning

mod Danmark, en Opfattelse, der ogsaa i den nyere

Tid er gjort gjældende fra svensk Side. ^^) Der kan

ikke være nogen Tvivl om, at Prins Karl har gjort

alt for ikke at skabe større Misstemning mod Nabo-

landet, end Indrykningen i Sverige allerede maatte

foranledige, og det er næppe usandt, naar Btiljw

den 2. November — i Anledning af den forestaaende

Hjemmarsch — skriver til Bernstorff, at det er en

Hæder for os at kunne sige, at Felttoget endes, uden

at man efterlader „nogen Familje ulykkelig eller

noget Hus plyndret/' ^^)

VI.

Saasnart Karl af Hessen efter Modtagelsen af

de ovennævnte Breve fra Bernstorff og Elliot havde

maattet opgive Tanken om Gøteborgs Belejring, trak

han de fremskudte Tropper tilbage over Gøtaelven

og besatte hele Terrænet langs Elven fra Bohus til

Vånersborg; Forpost- og Patrouilletjenesten over-

droges Jægerkorpset. I Kungelf, hvor Hovedkvar-

teret blev, indfandt nu Elliot sig den 8. Oktober for

at forhandle mundtlig med Prinsen og foreslog da

strax denne at gaa ind paa en Vaabenstilstand i 8

Dage; i Løbet af disse mente han, at der vilde

kunne tilgaa Prinsen nærmere Ordrer fra Regeringen

i Kjøbenhavn. Han forestillede ham Situationen

som betydelig forandret ved Kongens Ankomst, men
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var dog \illig til at indrømme, at Fæstningen ikke

vilde kunne modstaa et Bombardement; han til-

føjede endvidere, at hvis Gøteborg nu blev erobret,

vilde der sikkert opstaa Revolution i Sverige, og at

Prins Karl vilde faa det paa sin Samvittighed —
en Ytring, der kun fremkaldte et Smil hos Prin-

sen. '^°) Med Hensyn til Vaabenstilstanden gik

Prins Karl. hvem nu intet andet Valg var levnet,

selvfølgelig ind paa Elliots Tilbud, og efter nogen

Forhandling vedtoges et Udkast til en 8 Dages

Stilstand, der næste Dag, den 9., ratificeredes. Den
skulde vare fra den 9. Oktober Kl. 12 Nat til den

16. samme Klokkeslet, og Vilkaarene vare i Hoved-

trækkene : Fjendtlighederne skulde ophøre paa begge

Sider, og Prins Karls Tropper forblive i Besiddelse

af Egnen vest for Gøtaelv og Vanern mellem Kung-
o

elf, Vanersborg og Amål. Øen Hisingen betragtedes

som neutralt Territorium. '°')

Det saa dog ud til, at denne Stilstand snart

skulde brydes. Som tidligere nævnt sendtes adskil-

lige Gange Baade med Proviant m. m. dels fra

Norge, dels fra Magasinerne i Strømstad, og den

9. Oktober var saaledes en større Flotille af saa-

danne Baade — Feltkommissariatet angiver Antallet

til 22 — afsejlet fra Strømstad for at løbe ind i

Uddevallas Havn; men paa Vejen hertil blev hele

Flotillen Natten mellem den 11. og 12. taget af

svenske Skærbaade og ført til Marstrand. Skylden

herfor maa udelukkende tilskrives Feltkommissariatet.

Under Paaskud af, at det vilde blive vanskeligt at

transportere Ladningen over Land til sit Bestemmelses-

sted, da man manglede det tilstrækkelige Antal
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Vogne og ikke mente at kunne opbyde de svenske

Bønder til Kjørsel, lod det Baadene afgaa, udsatte

for Vind og Vejr og oven i Kjøbet uden Konvoj

;

det skete tilmed mod Kommandanten i Strømstads

Vidende og Vilje, der, saasnart han fik det at vide,

øjeblikkelig søgte at skaffe den fornødne Konvoj

til Stede — men for silde. '^2)

Og samtidig indtraf et andet Uheld, der vel i

og for sig ikke havde nogen synderlig Betydning

for Hæren, men særlig gik Kronprins Frederik til

Hjærte. Hele Byttet fra Quistrum var bleven samlet

i Uddevalla for derfra at transporteres til Norge, og

Prins Karl havde givet Uddevallas Kommandant,

Oberstløjtnant Schwenzen, Ordre til kun i yderste

Nødstilfælde at lade det gaa ad Søvejen og da under

stærk militær Ledsagelse. Den 10. om Morgenen af-

sejlede dog 2 Jagter med Ladningen under Kommando
af Løjtnant Hals med 1 Underofficer og 20 Mand;

men den 12. tidlig om Morgenen, medens Jagterne

laa til Ankers ved en lille 0, overrumplede en stor

Skare bevæbnede Bønder fra de nærmeste Øer Be-

sætningen, afvæbnede den og førte Jagterne til

Marstrand. — Schwenzen blev som Følge heraf i

November stillet for en Krigsret. Han erklærede

her, at han havde handlet, som han gjorde, i Tillid

til, at Farvandet maatte være renset for svenske

Skærbaade, da han vidste, at en stor Proviantflotille

var paa Vejen til Uddevalla; endvidere havde han

givet Løjtnant Hals Ordre til, naar Jagterne lagde

sig for Anker, ikke alene at have Vagt om Bord,

men ogsaa paa de nærmeste Øer, samt til at for-

svare sig til det yderste — men dette var ikke
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sket. Krigsretten kom dog til det Resultat, at han

havde handlet imod den givne Ordre, og dømte ham
ril 1 Aars Fæstningsarrest og Fortabelse af et

Fjerdingaars Gage, der skulde tilfalde den norske

Kvæsthuskasse. Den 2. December begyndte han

Afsoningen af Straffen paa Akershus Fæstning,

men Dommen formildedes samtidig til 6 Ugers

Arrest. '«=^)

De erobrede Jagter og Baade med deres Lad-

ning bleve strax tilbagekrævede, og Henvendelsen

herom rettedes til Elliot som den, der havde været

den egentlige Garant for Vaabenstilstandens ubrøde-

lige Opfyldelse. Elliot kunde ikke strax faa et be-

stemt Svar af Kong Gustav angaaende dennes Op-

fattelse af Sporgsmaalet om Prisernes Lovlighed, og

Prins Karl lod ham da vide, at Fjendtlighederne

vilde begynde igjen, hvis der ikke inden Stilstandens

Udlob var kommet et fyldestgjørende Svar fra

Kongen. Imidlertid modtog Kronprinsen den 15. et

Brev fra den svenske Konge, hvori denne erklærede,

at Vaabenstilstanden kun gjaldt Foretagender til

Lands, og at Baadenes Opbringeise derfor var lov-

lig, en Opfattelse, der selvfølgelig var ganske uhold-

bar, og som ogsaa stærkt misbilligedes af Elliot. Det

saa altsaa ud til, at Fjendtlighederne vilde begynde

paa ny, men heldigvis var det imidlertid lykkedes

Elliot at bevæge Kong Gustav til at love at ville

give Proviantbaadene tilbage og at indlade sig paa

nærmere Forhandling om Kanonernes Udlevering.

Elliots Meddelelse herom naaede Prins Karl samtidig

med, at Kronprinsen modtog det ovennævnte Brev

fra Kongen, og Prinserne mente da ikke at burde
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modsætte sig det Forslag til Yaabenstilstandens

Forlængelse, som Elliot samtidig fremsendte. Spørgs-

maalet om Fartøjernes Tilbagegivelse blev dog ikke

strax ordnet, særlig fordi Kong Gustav forlangte, at

der skulde skjelnes mellem de egentlige norske Far-

tøjer og dem, der vare fragtede i Strømstad; herom

drejede Forhandlingerne sig, længe efter at de dansk-

norske Tropper havde forladt Sverige. For at tvinge

Kongen til snart at træffe en afgjørende Bestemmelse

paalagde Prins Karl Uddevalla at udrede en Skades-

erstatning af 100,000 Rål., der vilde blive tilbage-

betalt, saasnart Spørgsmaalet var afgjort; Summen
nedsattes dog til 50,000 Rdl., og som Sikkerhed for

Beløbet medtog Prinsen paa Tilbagemarschen til

Norge to af Byens mest ansete Borgere, Kjøbmæn-
dene Bagge og Gerle, som Gisler. Først i Løbet af

Marts 1789 blev Sagen om Erstatning for de op-

tagne Proviantbaade afgjort; Erstatningsbeløbet blev

fastsat til 42483 Rdl., hvorpaa Gislerne vendte til-

bage til Sverige. — Spørgsmaalet om Kanonernes

Tilbagegivelse løstes lettere, idet Kronprinsen, paa

Elliots Forslag herom, besluttede at tilbyde Kong
Gustav dem som Gave; Tilbudet blev modtaget, og

Sagen ordnet de første Dage i November.'^*)

Takket være Elliot, vare altsaa disse Vanskelig-

heder overvundne, og det skyldes utvivlsomt lige-

ledes hans energiske Mægling, at Kong Gustav ikke

i • sidste Øjeblik afbrød Forhandlingerne om den

første Vaabenstilstands Forlængelse. Det synes

nemlig, at Kongen, der under Stilstanden havde

faaet mange opmuntrende Efterretninger om den

Fremgang, Folkerejsningen overalt havde, har tænkt.
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at Øjeblikket nu var kommet til at gaa angrebsvis

til Værks, og at han i hvert Fald længe har vægret

sig ved at indlade sig paa en saa lang Forlængelse af

Stilstanden — 4- 5 Uger — , som Elliot fordrede. ' ^ ^)

Den 16. om Aftenen, nogle faa Timer før Stilstan-

dens Udlob, modtog Prins Karl endelig et Brev fra

Elliot, og heri lovede denne ganske vist at sende

Forslaget til den nye Stilstand, men bad tillige

Prinsen være paa sin Post, da et Angreb paa hans

længst bortliggende Afdelinger — i Egnen mellem

Amål og Vanersborg — ikke var umuligt, eftersom

det vilde tage nogen Tid, inden Efterretningen om
Stilstanden kunde naa alle svenske Poster. Først

sent paa Aftenen kunde Elliot sende Meddelelse

om, at Kongen havde underskrevet Bestemmelserne

om Stilstandens Forlængelse, men denne Meddelelse

modtog Prins Karl først den 17. om Morgenen. '^<^)

Natten mellem den 16. og 17. var derfor paa

dansk Side alt klart til at modtage Angreb, alle

Poster og Patrouiller vare forøgede og havde Ordre

til største Aarvaagenhed, Tropperne stode rede til

Udrykning; Ordrerne hertil vare allerede udstedte

den 14. om Aftenen, og særlig vare Besætningerne i

Amål og Vanersborg averterede om at bevogte Ter-

rænet mellem disse Byer med største Paapasselig-

hed. 'O') Natten forløb dog rolig, men Faren for et

Angreb var endnu ikke forbi. Armfelt fik først den

18 Meddelelse om den fornyede Stilstand; den 16.

om Aftenen havde han tilskrevet Kongen, at han,

saasnart Stilstanden af 9. Oktober var til Ende, vilde

rykke mod Amål, og dette Brev naaede først den

18. til Gøteborg, hvorfra Elliot øjeblikkelig sendte

6
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Prins Karl fornoden Underretning. Der blev dog

ikke noget af Armfelts Angreb
;
ganske vist naaede

o

han den 18. frem til Amål og stod just i Begreb

med at angribe Strickers Forposter, da Kureren fra

Gøteborg bragte ham Meddelelsen om Stilstandens

Forlængelse og Befaling fra Kongen til at ophøre

med Fjendtlighederne. '^^)

Uden yderligere Forhindringer blev da den

anden Stilstand sluttet, og dens Varighed fastsat til

4 Uger fra den 16. Oktober Midnat til den 13. No-

vember Midnat; den 18. Oktober underskrev Prins

Karl den i Hovedkvarteret i Bohus „i det sikre

Haab om, at den vil tjene til at bane Vej til Fre-

den." Hovedtrækkene i den vare de samme som i

den første, kun indførtes udtrykkelig Bestemmelsen

om, at den ogsaa skulde gjælde til Vands, og der

fastsloges en bestemtere Grænselinje for det Distrikt

i den vestlige Dél af Vårmland, Karl afHessen ved-

blivende holdt besat, idet det tillige héd, at kun
det Distrikt skulde besættes, hvor der ikke fandtes

nogen svensk Post. Allerede inden den første Stil-

stands Udløb havde imidlertid Kong Gustav givet

Armfelt Ordre til at besætte flere vigtige Punkter i

Vårmland — mellem Amål og Glafsfjorden — , og

han fastholdt nu sin Ret til at beholde disse. For

ikke at give Anledning til nye Tvistigheder gav

Prins Karl efter for Kongens Fordring, særlig da

Elliot, der frygtede for Sammenstød med Armfelts

frivillige, indtrængende opfordrede ham dertil. '^^)

Karl af Hessen havde ved Afslutningen af Stil-

standen udtalt Haabet om, at den vilde føre til

endelig Fred, men hverken han selv eller iKron-

I
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prinsen troede dog, at dette vilde blive Tilfældet.

De kjendte Kong Gustav for godt og vare over-

beviste om, at denne vilde søge et Paaskud til at

bryde den, saasnart han følte sig stærk nok til at

udrette noget. Dette fremgaar tydelig af Prins

Karls Breve til BernstorfiPi Oktober Maaned, hvori han

tillige stedse vender tilbage til, at man saa hurtig som
muligt bør træffe tilstrækkelige Forberedelser til at

sikre sig mod et Angreb paa Norge ; thi selv om det

virkelig skulde lykkes nu at faa sluttet Fred, \dlde

denne ikke vare længe, da Kong Gustav gjorde alt,

hvad han formaaede, for at ophidse Stemningen i

Sverige mod Danmark. Det fremgaar tillige af disse

Breve, at Prins Karl ikke ansaa sit lille Korpses

Stilling for truet, hvis Stilstanden pludselig skulde

brydes fra svensk Side. Det nordenfjældske Korps

under General Krogh stod den 20. Oktober samlet

ved Kongsvinger, og han mente, at dettes even-

tuelle Fremrykning vilde true Stockholm, der var

helt blottet for Tropper, og nøde Kongen til at splitte

sine Kræfter, af hvilke Størstedelen tilmed bestod

af Bondemilitsen, som han ikke ansaa for egnet til

at modstaa hans egne regulære Tropper. Han vilde

da strax med sin egentlige Hovedstyrke vende sig

mod Gøteborg, men ansaa det for absolut nødven-

digt, at Tilførslen af Levnedsmidler m. m. sikredes

ganske anderledes, end Tilfældet nu var, da de

konvoierende Skibe slet ikke egnede sig til at op-

træde i de snævre Farvande mellem de svenske

Skær. Endelig mente han, at det \41de være heldigt

at indjage Svenskerne Skræk ved at lade Gesandten

i Stockholm udsprede Rygter om, at det længe
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havde været aftalt, at 4—5000 Mand russiske Tropper

skulde overføres til Danmark for derfra at slutte

sig til Karl af Hessens Styrke i Sverige, og at dette

nu var i Færd med at sættes i Værk. ' ^ ^)

Der er dog næppe nogen Tvivl om, at Prins

Karl har sét for lyst paa disse Forhold, og i hvert

Fald har han undervurderet Betydningen af Folke-

rejsningen i Sverige. Han kalder spottende Arm-
felts Tropper „cette redoutable milice Dalécar-

lienne,"!'') men i Virkeligheden var denne Milits

efterhaanden voxet til en betydelig Magt.

Efterat Armfelt, som ovenfor berørt, havde

organiseret Folkevæbningen i Vårmland, begav han
sig i Begyndelsen af Oktober til Dalarne for at

overtage Kommandoen over de Frikorps, der her

vare samlede og uddannede af Oberstløjtnant Ters-

meden. Begejstringen her overgik langt hans For-

ventninger — „Folket ligner de gamle Romere",

skrev han til sin Hustru — , og den 15. Oktober

kunde han mønstre en Styrke paa 3000 Mand med
8 Kanoner, der Dagen efter marscherede til Vårm-
land. Paa lignende Maade gik det i Rigets andre

Provinser. * 12) j Helsingland kunde der rejses en

Styrke paa 3000 Mand, hvis Kongen ønskede det,

berettede Armfelt ham den 14., „ty provinsen miss-

nnnar Dalarne den hedern att ensamt våga allt for

sin kung" ; i Jåmtland samledes paa nogle Dage
4000 bevæbnede Bønder i Grænsebyerne, begyndte

at anlægge Forskansninger, indrette Forhug o. s. v.,

i Hårjedalen mødte 500 Mand paa de mest truede

Punkter, og et Skiløberkorps organiseredes for at

overtage Bevogtningen ved Grænsen, i Norrland løb

i
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de bevæbnede Skarer op til et Antal af 4000 Mand,

og ved Indløbet til Byen Sundswall blev anlagt

2 Batterier med 15 Kanoner o. s. v. — Ogsaa i

mange Provinser i det sydlige og sydøstlige Sve-

rige oprettedes Frikorps, særlig paa de Steder, hvor

der kunde være Fare for russisk Landgang, men
Hovedinteressen knytter sig dog kun til Bevægelsen

i de ovennævnte Provinser. I Bohuslen og Dals-

land, hvor den fjendtlige Indrykning fandt Sted,

var der i September kun gjort lidet for at rejse Be-

folkningen til væbnet Modstand, og de Forsøg, der

senere bleve gjorte paa at faa Præsterne til at op-

hidse Befolkningen, misl3'kkedes ^
' ^). Manifestet fra

Prins Karl forbød under strænge Straffe Almuen at

bære Vaaben; naar undtages de bevæbnede Øboeres

Overrumpling af de danske Fartøjer, synes der da

heller ikke at være gjort Forsøg paa væbnet Mod-

stand, hvorimod det af og til hændte, at en enlig

Soldat blev overfalden og mishandlet af Beboerne '
' *)

Ved Efterretningen fra Kongen — den 13. Ok-

tober — om, at der var Udsigt til Fjendtlighedernes

Fornyelse, havde Armfelt, som tidligere nævnt, sendt

smaa Posteringer til forskjellige Punkter i Vårmland,

for at disse kunde siges at være besatte af svenske

Tropper, og var derpaa ilet til Karlstad for derfra

at angribe Amål, saasnart Stilstanden udløb. Det

var hans Hensigt at lade et Par Galejer, bemandede

med Bønder og forsynede med Kanoner, angribe

Byen fra Vanern, samtidig med at han selv angreb

fra Landsiden; ved at afbr^^de Kopmannebro — et

vigtigt Punkt for Forbindelsen mellem Vånersborg

og Åmål, beliggende paa et i Vånems nordvestlige
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Hjørne fremspringende Næs — vilde den fjendtlige

Styrke i Amål være afskaareu. Efter Amåls Erobring

vilde lian vende sig mod Bohuslen og var overbevist

om, at det skulde lykkes kam at tilbageerobre de

her okkuperede Byer — „mon projet, inconcevable

pour un poltron, trop téméraire pour un pedant,

pendable dans les yeux d'un patriote, ira å mer-

veille", skrev han til Kongen, da han sendte denne

sin Felttogsplan. '
^ ^) Der er da heller næppe nogen

Tvivl om, at det dansk-norske Korps vilde være

kommet i en mislig Stilling, hvis virkelig det paa-
o

tænkte Angreb paa Amål var lykkedes den 18. Ok-

tober, paa et Tidspunkt, hvor General Kroghs Korps

endnu var paa Marschen til Kongsvinger, saa meget

mere som netop Strickers Afdelinger vare i slet

Stand. Stricker, der først nogle Dage senere fik

Forstærkning fra Mansbach i Vanersborg, var da

ogsaa yderst ilde til Mode; han anede, at der fore-
o

stod et Angreb paa Amål, men det var ham umuligt

at skaffe sig Underretning om Fjendens Styrke,

Borgerne vare i stærk Bevægelse, og om sine egne

„saakaldte" Tropper siger han, at Efterladenheden,

Dumheden og Egoismen iblandt dem overgaar al

Beskrivelse — „maaské naar Kuglerne regne, ville

de til Uheld for mig bruge Benene hurtigere, end

jeg ønsker det^, fortsætter han. ^
' ^)

Til Strickers Held, men til Armfelts store
o

Harme og Sorg maatte Angrebet paa Amål opgives

i sidste Øjeblik. Armfelt haabede dog endnu, at

Stilstanden paa en eller anden Maade skulde bry-

des, for at hans Folk kunde opnaa „den himmelska

glådjen att få badda på juten", og han vedblev med
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usvækket Iver at organisere Forsvaret og indøve

Befolkningen i Vaabenbrug. Det syntes da ogsaa

mod Slutningen af Oktober, at Stilstanden vilde blive

brudt, eller i hvert Fald Fjendtlighederne blive fort-

satte efter dennes Udløb, og Haabet herom tilbagegav

ham — som han den 24. skrev til Kongen — „lifvet,

helsan och munterheten" ; han tilstod ogsaa „i for-

troende" Kongen, at han paa sine Knæ havde bedt

Gud give Prinsen af Hessen Lyst til at anfalde

ham. Der blev dog ikke noget heraf, og den sidste

Sexmaanedsstilstand gjorde snart Ende paa alle

krigerske Bevægelser. Armfelts Folkerejsning kom
vel saaledes ikke til at øve nogen direkte Ind-

tiydelse paa Begivenhederne, men Mindet om den

fortjener dog at bevares i Sveriges Historie som et

Bevis ])aa, hvad et Folks Fædrelandskjærlighed kan

yde i Nødens Stund.

VII.

Den danske Regering havde under Elliots første

Optræden som Mægler forholdt sig tvivlende overfor

denne og ment, at han tiltog sig for stor M^^idighed,

særlig da den preussiske Gesandt Borok, der var

sendt som Mægler til Norden, udtalte sig langt

spagfærdigere'^^). Den skulde dog ikke længe

blive i Uvished om Preussens Hensigt. Omtrent

samtidig med Afslutningen af den anden Vaab en-

stilstand lod nemlig Preussen sin Gesandt i Kjøben-

havn erklære Regeringen, at man ikke kunde finde

sig i, at Danmark truede med at tilintetgjøre Kongen
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af Sverige omstyrte dette Lands Forfatning og

kuldkaste Ligevægten i Norden, og at Danmarks

Angreb langt overskred Grænserne for en Hjælpe-

magts Optræden. Den preussiske Konge bad derfor

den danske om at give sine Tropper Ordre til strax

at forlade Sverige, i modsat Fald vilde preussiske

Tropper ufortøvet besætte Holsten og Slesvig,

medens samtidig et Korps hannoveranske Tropper

af den engelske Regering vilde faa Ordre til at

forene sig med de preussiske. ' ^^) Faa Dage efter

fik Bernstorff fra en dansk Officer i Mecklenborg

Lidberetning om, at den preussiske Styrke, der var

bestemt til at falde ind i Holsten, bestod af 16

Batailloner og 30 Eskadroner, ialt c. 16,000

Mand.»»«)

Hvor opbragt end den danske Regering maatte

føle sig ved denne Mægling fra engelsk-preussisk

Side, der kom i en saa truende og ydmygende Form,

maatte den selvfølgelig bøje sig og hurtigst mulig

søge at faa Ende paa Krigen. Foreløbig beordrede

den Prins Karl til at trække sine Tropper bort fra

Stillingen overfor Gøteborg og rykke længere til-

bage for derved at vise, at der ikke længere var

Tale om Angreb paa denne By.

Den 19. Oktober og følgende Dage trak Hoved-

styrken sig tilbage til Uddevalla og Egnen syd for

denne By, og det overdroges Jægerkorpset at be-

sørge hele Forposttjenesten langs Gøtaelven fra

Kysten indtil Strøm, hvorfra Forpoststillingen indtil

Vånersborg og videre over Amål indtoges af Mans-

bachs Brigade. Det var for Jægerkorpsets Ved-

kommende en meget besværlig og vanskelig Opgave

_L
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at løse, og (ler stilledes store Krav til saavel Chefen

Oberstløjtnant Binzer, som Korpsets Kræfter.

Binzer var en Mand, til hvem Prins Karl nærede

ubetinget Tillid, '^o^ Qg j^^n opfyldte med største

Utrættelighed og Samvittighedsfiddhed sit vanske-

lige Hverv ; Dag og Nat arbejdede han paa at til-

vejebringe et gjennemfort Patrouillesystem, men var

selv paa det rene med Umuligheden heraf, da Kyst-

strækningen var altfor udstrakt til at kunne be-

vogtes. ^
^

' ) Men forøvrigt synes Prins Karl nærmest

at have frygtet et Angreb paa Am ål og Egnen her,

hvorfor ogsaa Forstærkning sendtes derhen, medens

samtidig Mansbach beordredes til at lede Forsvaret

her i Stedet for Stricker; i Vånersborg overtog

General Diiring Kommandoen Overalt holdtes dag-

lig Ovelser med Mandskabet, og — naar undtages

Strickers Afdelinger — synes Stemningen blandt

Tropperne at have været upaaklagelig. ' ^2)

Ingen af Prinserne ansaa Felttoget for endt, de

mente endnu, at Kong Gustav, uagtet de to Stor

magters Mægling havde haft det forønskede Eesul-

tat , ikke vilde lade Stilstanden udløbe uden at

gjøre et Forsøg paa at bryde den. '^3^ Qg ^q

syntes at skulle faa Eet. Den 24. Oktober modtog

Prins Karl ved en af Kongens Generaladjutanter,

Baron Wrede, et egenhændigt Brev fra den svenske

Konge, hvori denne udtalte sin Forundring over, at

de dansk-norske Tropper ikke gjorde Tegn til at

ville forlade Landet, beklagede sig over de Volds-

handlinger, disse begik, og truede med at ville

bryde Stilstanden, dersom han ikke hurtig fik et

Svar fra Prins Karl med Sikkerhed for, at der vilde
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blive gjort Ende paa dette Uvæsen. I sit Svar

værgede Prinsen sig mod disse Beskyldninger, men

eiklærede forøvrigt, at han ifølge Bestemmelserne i

den sidst afsluttede Vaabenstilstand vilde overlade

det engelske Hof — alias Elliot — at dømme dem

imellem; samme Dag gav lian Elliot Underretning

om det forefaldne, meddelte ham tillige, at han

ifølge modtagen Ordre fra Regeringen i Kjøbenhavn

agtede at trække sine Tropper ud af Landet inden

Stilstandens Udløb, og bad ham samtidig paask^-nde

Ordningen af Sagen om Erstatning for de opbragte

Baade. Elliot havde ikke haft nogensomhelst Anelse

om det Skridt, Kongen vilde gjøre. Han modtog

Meddelelsen herom samtidig med, at Kong Gustav

sendte Karl af Hessen det ovennævnte Brev, og bad

strax — i Forening med Borck — Kongen om ikke

at afsende sin Erklæring, der kun vilde foranledige

n3'e Stridigheder; samtidig underrettede han Prins

Karl om, at hverken han selv eller Borck billigede

Kongens Plan. Baron Wrede var dog afsendt, da

Elliots Brev naaede Kongen, hvorom Gesandten

strax modtog Underretning. Kongen lod ham tillige

vide, at han havde foretaget dette Skridt af Hen-

syn til Stemningen i Landet ^ ^ 4 ) _ netop i disse

Dage havde han fra Armfelt faaet Meddelelse om,

at denne frygtede for ikke ret længe at kunne holde

sine bevæbnede Skarer tilbage ' ^s) __^ og at han ansaa

det for nødvendigt at underrette Prinsen af Hessen

herom. Elliot og Borck lod dog strax Kongen vide,

at hans Optræden var i høj Grad ubetimelig, og at

alle videre Skridt fra deres Side vilde være ganske

unyttige, hvis Kongen saaledes, af Hensyn til Stem-

II
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ningeii i Folket, vedblev at lægge Hindringer i

Vejen for deres Mægling. ^2 6^

Det var saaledes atter lykkedes Elliot at af-

værge yderligere Fjendtligheder, men Stemningen

paa begge Sider var i Slutningen af Oktober meget

ophidset. I det danske Hovedkvarter var man sær-

lig forbitret over, at Kong Gustav havde ladet sin

oveunævnte Erklæring af 24. Oktober trykke; der

var bleven uddelt en Mængde Exemplarer af den

blandt Befolkningen, og herved var selvfølgelig Op-

hidselsen steget betj'delig. Paa flere Steder fandt

Uroligheder Sted, der vel strax bleve dæmpede,

men afgav tilstrækkeligt Bevis for, hvad man kunde

vente af Stemningen. ' ^^) Man mente ogsaa at

have fundet Spor til en vidt forgrenet Sammen-
sværgelse mod Prins Karl, og der foretoges Under-

søgelser i den Anledning, som dog ikke førte til

noget Resultat. En svensk Landmaaler blev ganske

vist fængslet som mistænkt for at være Lederen af

den, men vist uden Grund; han blev angivet af en

norsk Kjøbmand, til hvem han havde sagt, at hvis

Karl af Hessen virkelig vilde pl3'ndre og brænde i

Landet, fordi Baadene med Proviant vare opbragte,

vilde han næppe undgaa at blive myrdet af Be-

folkningen, der da overalt vilde gribe til Vaaben og

overfalde de dansk-norske Tropper.'^®) Naar hertil

kommer, at Kong Gustav endnu stedse, som det

allerede tidligere er omtalt, trak Spørgsmaalet om

Erstatning for de erobrede Baade i Langdrag, kan

man ikke undre sig over. at Sindene vare i Be-

vægelse.
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Det var derfor ingen let Sag for Elliot at faa

et gunstigt Resultat af sine Bestræbelser for at

bortrydde de Vanskeligheder, der stillede sig i

Vejen for Afsluttelsen af en længere Vaabenstilstand

og de dansk -norske Troppers samtidige Tilbage-

rykning til Norge. Flere Gange saa det ud til, at

hans Mæglingsforsøg skulde blive frugtesløse, og

at begge Parter med Vaaben i Haand selv vilde af-

gjøre deres Mellemværende. ' 2^) Det første Forslag

til en ny Vaabenstilstand, hvori var optaget en Be-

stemmelse om den Vej, Tropperne skulde rykke til-

bage til Norge, forkastedes af Prins Karl med den

Bemærkning, at „det vilde være den første Gang,

man foreskrev en sejrende Hær" sligt, og han er-

klærede at .,have Nøglen til Vejen paa sin Kaarde-

spids." Denne noget pralende Ytring, der slet ikke

stemmer overéns med Prinsens iøvrigt saa fornuf-

tige og sindige Optræden under Forhandlingerne

med Elliot, maa formentlig nærmest skyldes hans

Frygt for, at det skulde sé ud, som om man blev

jaget ud af Landet; i Virkeligheden var det meget

fornuftigt af Elliot at ville forebygge de Urolig-

heder, der let kunde opstaa, om en Del af Korpset

gik tilbage til Norge gjennem Vårmland, hvor det

faldt Armfelt haardt at holde Styr paa sine indisci-

plinerede Skarer, og dette indsaa da ogsaa Prins

Karl meget snart. 1^^) Imidlertid optoges Bestem-

melsen om Vejen for Tilbagemarschen ikke i det

Udkast til en ny Vaabenstilstand, som Karl af Hes-

sen den 5. November underskrev i Uddevalla, lige-

som Elliot heller ikke optog enkelte andre Bestem-

melser, mod hvilke Prinsen havde rejst Indvendin-

ti
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ger; i det hele taget viser Elliots 0])træden under

disse Forhandlinger, at han efterhaanden var bleven

stærkt forbitret over den svenske Konges Upaalide-

lighed og Fordringsfuldhed. medens han samtidig

følte sig S3mipatetisk berørt af Prins Karls Optræden.

Allerede den 1. November havde Karl af Hessen

givet detaillerede Ordrer til samtlige Brigader og

Korps angaaende Tilbagemarschen til Svinesund og

truffet de fornødne Bestemmelser for Troppernes

Forplejning og Indkvartering under denne. '^M

Dagen efter at Vaabenstilstandsforslaget var under-

skrevet, kunde derfor Afdelingerne begynde Hjem-

marschen, der foretoges med største Ro og Orden

og under fornødent Hens3'n til, at mulig enkelte

Strejfkorps af Armfelts Bondehær skulde tænke

paa at forurolige Tropperne; de Afdelinger, der

havde besat Distriktet i Varmland under Stilstanden,

fik af samme Grund Ordre til at foretage Tilbage-

rykningen over Uddevalla og gjennem Bohuslen.

Den 13. November — samme Dag Stilstanden ud-

løb — r^^kkede de sidste Tropper over Pontonbroen

over Svinesund , hvorpaa denne afbrødes under

Kanonsalut. — Samme Dag indtraf en Kurér fra

Elliot med Meddelelse om, at den svenske Konge

havde undertegnet Forslaget om den n^-e Vaaben-

stilstand, der skulde vare til 15. Maj 1789. '»
2)

Medens Afdelingerne rykkede til de Steder, der

af Prins Karl vare bestemte til at være deres Garni-

soner under den nye Stilstand, rejste begge Prin-

serne til Kristiania, hvor de modtoges med stor

Jubel. Under deres 14 Dages Ophold her holdtes

en Mænarde Fester med mere eller mindre bomba-
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stiske Lovprisninger af „ Bedrifterne^' i Sverige —
„kraftig Prøve paa vredgjort Heltes sande Værd."

Begejstringen var stor og staar i skærende Mod-

sætning til den Uvilje mod Prins Karls Ledelse af

Felttoget, der senere kom frem; men baade Be-

gejstringen og den stærke Reaktion mod den ere i

lige høj Grad Bevis for Uvidenheden med de virke-

lige Forhold. '3 3)

Den 4. December førte Orlogsskibet „Olden-

burg" begge Prinserne tilbage til Danmark, hvor

Kronprins Frederik fik en begejstret Modtagelse.

Selv Frihedsmanden P. A. Heiberg skrev ved en

senere Lejlighed følgende Linjer om Stemningen

:

Prins, da Du kom fra vundet Slag,

da ligned Folkets Fryd en Torden.

Det lille Felttog havde ikke kostet meget Blod,

og det er derfor saa meget desto sørgeligere bag-

efter at sé saa mange Menneskeliv falde som Offer

for Hospitalernes slette Lidretning, Lægernes Uviden-

hed og Samvittighedsløshed og de militære Autori-

teters Mangel paa Konduite. At hele denne Kala-

mitet skulde skyldes en enkelt Mands Uduelighed

eller Mangel paa Omsorg, er en ganske urimelig

Tanke.

Det var først efter Hjemkomsten til Norge, at

Sygeligheden mellem Tropperne begyndte at antage

større Dimensioner. Under selve Felttoget var An-
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tallet af syge 2—300, og af disse døde kun en

ganske forsvindende Del paa Feltlazarethet i Udde-
valla. Samtidig med at Afdelingerne den 1. No-
vember fik Ordre til at træffe deres Dispositioner for

Tilbagemarschen, beordrede Prins Karl Feltkommis-

sariatet til at drage Omsorg for, at alle de syge

transporteredes tilbage til Norge paa bekvemmeste
Maade; de Patienter, hvis Tilstand ikke tillod en

Flytning, skulde blive tilbage, og i Vaabenstilstands-

forslaget optoges en Artikel om, at den svenske

Konge vilde samtykke i, at de bleve behandlede

med største Omhu og, saasnart de vare i Stand til

at Hyttes, bragtes tilbage til Norge af det Kom-
mando, der i den Anledning efterlodes i Uddevalla. ' ^ "*)

Den 4. November begyndte Sygetransporten fra

Lazarethet i Uddevalla, og det blev nu „efter lang

Ventilation mellem de Herrer Medici og Chirurgi"

bestemt at lade Transporten foregaa til Lands; men
da Feltkommissariatet ikke havde sørget for at til-

vejebringe det fornødne Antal Vogne, maatte Største-

delen af de syge anbringes paa svenske Kærrer, der

vare saa smaa, at Folkene laa „med det halve

Legeme ud af Kærren" — Kapper havde de ikke.

Munderingen var tyndslidt og ussel, og man synes

ikke en Gang at have tildækket dem med Halm.

Paa denne Maade transporteredes de i den barske

Novembermaaned til Frederiksstad; men da de naaede

derhen, var ganske vist ogsaa en stor Del af dem

død, og mange døde strax efter Ankomsten. ' ^^)

Og der blev ikke draget større Omsorg for dem

i Frederiksstad. Skildringerne af Lazarethtilstan-

dene her ere saa gruopvækkende, at man næppe vil

I
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tro dem, og dog ere de næppe overdrevne. Man
kan vanskelig finde bedre Illustration til dem end

det Løfte, de norske Officerer — efter en Tradition

i en bekjendt norsk Familje'^^) — gav hinanden

inden Indr^-kningen i Bohuslen, nemlig at ville give

hinanden Naadesstødet, dersom de bleve haardt saa-

rede i Kampen! Saa stor var Frygten blandt Office-

rerne for at komme paa Lazarethet og i Hænderne

paa de uvidende Læger — hvormeget maa da ikke

Mandskabet have fr3^gtet dette? I Juli Maaned 1789

indberetter General Fasting, at en Deputation fra

den bergenhusske Bataillon, der garnisonerede i

Frederiksstad under Vaabenstilstanden, kom til ham
for at søge udvirket Tilladelse til, at Bataillonen

forflyttedes et andet Sted hen, „paa det vi ikke

længere skal sé vores Brødre og Venner pines og

dø eller blive for sin ganske Tid uskikket efter

Sygdommen til enten at tjene sig selv eller Landet"

;

Fasting tilføjer, at „Talen blev saa meget mere

rørende, som Døden selv var afmalet i deres An-

sigter." ' ^')

Ifølge Lægernes Udsagn maatte Hovedaarsagen til

Sygeligheden søges i Munderingernes slette Tilstand

og særlig da i Manglen paa Sko og Strømper; • ^^)

ved mange Afdelinger vadede Soldaterne barbenede

ad de paa Grund af den vedholdende Efteraarsregn

næsten ufremkommelige Veje, og det var særlig ved

disse, at de forskjellige Sygdomstilfælde kom til

Udbrud. Ved en kyndig Lægebehandling og Iagt-

tagelse af den største Forsigtighed mod Smitte vilde

Sj^gdommen vel have indskrænket sig til disse, men
nu medførte den grænseløse Urenlighed paa Syge-
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stuerne, at ^>mitten hurtig bredte sig blandt Frederiks-

stads store Garnison. ^Yed den alleryderste Mal-

properhed blev hele Barakken saa inficeret, at intet

Menneske uden Frygt og Fare turde nærme sig

denne Bygning som et Pesthus", hedder det i en

Indberetning fra Slutningen af December. ^ ^')

Paa en Forespørgsel fra Kollegiet om Forhol-

dene ved Lazarethet kan dettes „Overinspektør",

Oberstløjtnant Rye, kun afgive „det allerbedrøve-

ligste Svar", at der mangler »fast alle de Ting, som
skulde befordre de syges Helbredelse" '^^) — Lage-

ner, Sengklæder, Skjorter o. s. v. — , og Feltmedicus

Rosted skriver , at naar Skjorterne skulle vaskes,

„maa Manden ligge nogen i Halmen saalænge;

træffer den ynkværdige og ul^-ksalige Tilstand ind,

hvilket vi desværre daglig sé, at Sygdommen gaar

over i saa høj Grad, at Urenligheden imod den

syges Vidende gaar under ham i Sengen, saa maa
han ligge i en saa elendig Forfatning med en og

samme Skjorte fra den Dag han kommer ind, indtil

han enten udgaar eller dør." •
"*

'

)

Denne Mangel paa Hospitalsrekvisiter stammede

vel tildels fra, at der var gaaet en større Sending

af saadanne Sager tabt, idet disse vare ombord paa

de af Svenskerne i Oktober opbragte Baade; men
der s^^nes heller ikke fra Lazarethbestj^relsens Side

at være gjort tilstrækkelig kraftige Skridt til at

skaffe Manglerne afhjulpne. I hvert Fald røber det

stor Mangel paa Konduite, at Rye ikke paa egen

Haand turde aabne en større Sending Kasser med

forskjellige Rekvisiter, der i Slutningen af November

tilsendtes Lazarethet fra Kristiania. fordi Frederiks-

7
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stads Kommandant havde befalet, at disse Kasser

ikke maatte aabnes, „førend der under en Kommis-

sion var reguleret om dette og det øvrige til Mar-

strand opbragte !" Som Følge heraf stode Kasserne

uaabnede i over en Maaned, netop i den Tid, da

der havde været mest Brug for deres LidholdJ^^)

Der fandtes vel enkelte dygtige Læger, som

synes at have gjort, hvad de formaaede, for at til-

vejebringe Orden, men de udrettede kun lidt, da

det overvejende Antal af deres Kolleger vare uvi-

dende og forsømmelige — „ryggesløse Folk^*' kalder

Rosted dem i en Skrivelse til Kollegiet, hvor han

beder om større Myndighed overfor Kompagnifelt-

skærerne. Der havde længe været Mangel paa

Læger, og for at faa det tilstrækkelige Antal under

Felttoget havde man udnævnt en Mængde unge

Mennesker, der ingensomhelst Erfaring havde ; til-

med vare de fleste Tyskere, der ikke forstod Sol-

daterne , hvilket ofte gav Anledning til sørgelige

Misforstaaelser. ^ * ^) Manglen paa brugelige Læger

var saa stor, at man fuldstændig blottede andre

Garnisoner for deres Læger; saaledes maatte Kom-
mandanten i Trondhjem indberette, at han i Mangel

af andet havde maattet antage Skarpretteren, „som

har nogen Praxis", men hvis Assistance i Længden
dog syntes at være temmelig upaalidelig. ' ^^)

Først hen paa Foraaret 1789 begyndte Epide-

mien, der yderligere fik Magt paa Grund af det

slette Vand i Frederiksstad, at aftage, men den havde

da krævet store Ofre, og dens Virkninger fortog sig

først langt hen paa Aaret. '
^ •''

)
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VIII.

I Rusland havde man med stor Misfornøjelse

sét Danmark lade sig paavirke af de mæglende

Magters Optræden og gjort flere Forsøg paa at be-

væge Danmark til at staa fast mod Trykket fra

England — Preussens Side. '^^) Da Efterretningen

om Sexmaanedsstilstanden kom, vakte den stor

Forbitrelse i Rusland, og man lod i de stærkeste

Udtryk den danske Regering vide, at den i Stedet

for at slutte en Stilstand skulde have erklæret Sve-

rige Krig uden at bryde sig om de mæglende Mag-

ter; man fordrede imidlertid nu, at der skulde træifes

Aftale om atter til Foraaret at begynde Krigen i

Fællesskab. Den danske Regering var selvfølgelig

paa det rene med, at England og Preussens Hold-

ning ikke vilde forandres til Foraaret, og at det, naar

det kom til Stykket, næppe vilde hjælpe noget at

stole paa Forsynets Bistand og Hjælp fra andre eu-

ropæiske Magter, saaledes som Rusland raadede til;

tillige var den i høj Grad forbitret over, at Rusland,

hvis Krigsførelse i Finland havde været yderlig slap,

medens det lille dansk-norske Korps søgte at gjøre

sin Skyldighed som dets allierede, nu atter vilde

skubbe Danmark frem og oven i Købet klagede

over, at der fra Regeringens Side ikke var vist til-

strækkelig Kraft. Ruslands anmassende Optræden

gav som Følge heraf Anledning til stærk Spænding

mellem de to Regeringer under Forhandlingerne i

Slutningen af 1788.

I Løbet af det nye Aars første Maaneder kom
dog den russiske Regering mere og mere paa det

7*
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rene med, at Danmark ikke vilde kunne modstaa

Trykket fra de to Stormagter, og at den selv ikke

kunde være tjent med at faa Danmarks Hjælp, naar

derved et Brud med disse Magter skulde fremkaldes.

Den haabede ganske vist, at Danmark dog kunde

hjælpe tilsøs, og der blev da ogsaa fra dansk Side

tidlig paa Foraaret udrustet en Flaadeafdeling paa

11 Linjeskibe. Men England og Preussen fordrede

i April, at Danmark skulde iagttage absolut Neutrali-

tet, og efter iiere Forhandlinger herom gav da

endelig Rusland i Slutningen af Juni Afkald paa al

Hjælp fra Danmarks Side. ^*')

Hermed var den temmelig ydmygende Rolle,

Danmark havde spillet under denne svensk-russiske

Krig, forbi, og Freden mellem de nordiske Riger

atter gj enoprettet — i hvert Fald i det ydre. I

Danmark havde man, som alt tidligere nævnt, intet

Øjeblik sporet Tegn til nogen ophidset Stemning

mod Sverige under det lille Felttog ; tværtimod -det
almindelige Ønske var, at denne Krig, som Landet

paa en fremmed Magts Bud og som Følge af tid-

ligere Dages Kabinetspolitik var draget ind i, hurtig

maatte faa Ende og ikke efterlade Bitterhed mellem

Nationerne. En forbigaaende Misstemning vaktes

vel i Kjøbenhavn ved den Plan, en svensk Søofficer,

Løjtnant Benzelstjerna, havde lagt i Februar 1789

til at stikke Ild paa den russiske Flaadeafdeling,

der overvintrede paa Rheden her, en Plan, der, om
den var lykkedes, sikkert vilde have medført den

danske Flaades Ødelæggelse;*'*^) men denne Mis

stemning tabte sig dog snart i Følelsen af, at den

svenske Nation ikke kunde gjøres ansvarlig for

I
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denne Handling. At den offentlige Mening i Sve-

rige derimod stemplede den dansk-norske Indryk-

ning i Bobuslen som et brutalt Overfald, og at det

lykkedes Kong Gustav at vække det gamle Had til

Danmark til nyt Liv, kan man ikke undre sig over;

det modsatte vilde have været unaturligt. Dog der

fandtes paa begge Sider af Sundet altfor megen
sand Begejstring for den nordiske Enhedsfølelse til,

at dette Had paany skulde fæste varig Rod i Na-

tionen, og de mange Baand, der i aandelig Hen-
seende knyttedes mellem de nordiske Folk i Slut-

ningen af det 18. Aarhundrede, bragte snart Be-

givenhederne i Efteraaret 1788 i Forglemmelse og

viste det unaturlige i at tale om et Nationalhad, der,

uaar alt kom til alt, dog kun var en ren Fabel.

Vel skulde det 19. Aarhundredes Begyndelse atter

blive en Stridens og Ufredens Tid for de nordiske

Riger, men de aandelige Baand, der knyttede Fol-

kene til hinanden, løstes dog ikke derfor; man kan

kun ønske, at Følelsen af denne Sammenkn3^tnings

Betydning maa blive stærkere og stærkere.
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sincérité que S. M. Suédoise met incontestablement dans

Ses négociations vis-a-vis de nous .... sur des projets

sur la Norvége, sur le caractére masqué, entreprenant et

ambitieux de ce monarque capable comme nous l'avons vu

de riscjuer le tout pour le tout et de frapper des coups

au moment et d'un coté que l'on devrait s'y attendre

le moins."

10) Indberetninger af 3. og 13. November. Se end-

videre herom Gustavianske papperen. I, 230 ff.

11) Sé Vaupell: Den dansk-norske Hærs
Historie II, S. 187 if., sig. Dahll: Artilleriet i

Norge i forrige Aarhundrede (Norsk militært

Tidsskrift 1888> og Karl af Hesseu: „Mémoires

de mon temps" S. 63.

12) Uddrag af Brevet i Stockholmerbladet Dagligt

Allehanda for 25. Novbr. 1772.
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13) Indberetning af 27. Novbr. — Om Kongens

fremtidige Planer hedder det i en Indberetning af 17.

Novbr. bl. a. „. . . . Il parait cependant bien décidé que

toutes les demarches du roi de Suéde pour nous chercber

chicaner et tons les arrangements pris de ce coté ne non s

laissent aucun doute snr Ses vrais objets de surprise ....

et qu'il aura pourtant l'exécution de Son idée toujours å

coeur, nous inquiétera sans cesse tant qu'il pourra et

nous donnera par consequent les plus justes allarmes pour

la continuation de tous les arrangements que le roi notre

maitre vient de prendre pour la defence et la sureté de

Son pays."

14) Indberetning af 4. Decbr., sig. Hellstenius

anf. St., S. 13.

15) Hellstenius, anf. St., S. 17, sgl. Fåltmar-

skalken, Grrefve J. C. Toll. Biografisk teck-

nung S. 22.

16) I Generalstabens Manuskriptsamling findes ad-

skillige af disse Rapporter, som Pladsen her dog ikke

tillader at gaa nærmere ind paa; Resultatet af dem synes

at være, at den svenske Hær gik mægtig frem siden

1772.

17) Hellstenius, anf. St., S. 19, Gustavianske
papperen III, I, S. 27.

18) Planen omhandles udførligst i To 11 s ovennævnte

Biografi S. 240 fP. sgl. Hellstenius, anf. St., S. 20

og Gust. papperen, anf. St., S. 18 ff. — Toll skriver

om den til Kongen , at ved den vil fuldbyrdes „det

dristigaste, bast concerterade, och for Sverige nyttigaste

af alla de storverk tidebockerna kunna uppvisa."

19) Odhner: Gustav III och Katarina II

aren 1783—84 (I Nordisk Tidskrift 1879).

20) Indberetning af 20. Januar 1784.

21) — „ 30. Marts.
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22) .,Je sais de bonne part que ce colonel en est

demeuré stupefait et ii'a pas méme eu assez de politique

pour cacher en public la surprise ou plutot le chagrin

que la nouvelle lui causait." (Indberetning af 2. Marts).

23) Indberetning af 30. Marts. — Temmelig naivt

tilføjer han: ..Cette conjecture parait d'autant

plus probable que les personnes auxquelles le roi témoigne

le plus grand confiance comme un Cte de Creutz, Mr. de

Lilliencranz, feu Mr. de Trolle et méme S. A. R. le duc

de Sudermanie ont toujours traité les bruits en question

avec un souverain mépris."

24) Indberetninger af 11.. 21. og 25. Maj.

25) .,0n ne touche plus cette matiére, soit en société,

soit en particulier, que pour tourner ceux en ridicule qui

paraissent y étre encore attachés." (Indberetning af

18. Juni).

26) Gu stav ianske papper en III, 2, S. 15 fF,

Hellstenius, anf. 8t., S. 27.

27) Hellstenius, anf. St., S. 28-29.

28 ) De findes i det store kgl. Bibliotheks Manuskript-

samling (Ny kgl. Smig. Fol. 711 c.)

29) Baade fra dansk og svensk Side foreligger der

udførlige Skildringer af Forhandlingerne i disse Dage, og

begge Hovedpersonernes Fremstilling af Sagen kj endes

nu. I det ovennævnte Skrift: Danmarks Politik

0. s. V. har Prof. Holm først skildret Kongens Besøg

(S. 5— 11), men senere sét sig i Stand til at meddele

Bernstorffs Indberetning til Christian VII om Forhand-

lingerne med Gustav (i Historisk Tidsskrift, IV R,

1. Bd.^ og her taget til Gjenmæle mod en Benyttelse af

denne Beretning i Beskow: Om Gustaf den tredje

såsom konung och menniska, 4. Dél (i Svenska
Akademiens Handlingar 42.—44. Dél). I Svensk
historisk Tidskrift 1881 (S. 161) har C. T. Odhner
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til en Fremstilling af Grustavs Besøg kunnet benytte

Kongens Redegj øreise for Underhandlingerne med Bern-

storff og senere i samme Tidsskrift (S. 296 ff) meddelt

det Forslag til en Alliance mellem Danmark og Sverige,

som Kongen fremlagde for Bernstorff.

29 a) Bernstorffslndberetning, anf. St., S. 696.

30) Bernstorffs Koncept til dette Brev findes i

Udenrigsministeriets Arkiv, og i sin ovennævnte Afhand-

ling (anf. St., S. 300) har Odhiier aftrykt det efter

Originalskrivelsen.

31) Bernstorffs Indberetning om Forhandlingerne

med Kong Gustav (anf. St., S. 691).

32) En udførlig Fremstilling af den politiske Stilling

efter Besøget og Danmarks Bestræbelser for at bevare

Freden findes i Holm' s Danmarks Politik o. s. v.

S. 11 ff.

33) Holm, anf. St., S. 16.

34) Brevets Indhold er refereret hos Holm, anf. St.,

S. 19. — Prins Karl modtog samtidig et Brev fra Kong

Gustav, hvori han udtalte sin Sorg ved eventuelt at

skulle føre Krig med Kronprinsen, men samtidig slog paa,

at de Tropper, han kunde rejse i Sverige trods Krigen i

Finland, dog vilde være de danske overlegne (Karl af

Hessen: Mémoires sur la campagne de 1788 en

Suéde, S. 11 og Bilag 1).

35) I Generalstabens Manuskriptsamling.

36) Koncepten hertil findes i Gehejmearkivet (Afleve-

ring fra Biilowske Manuskriptsamling i Sorø) ; sgl. hermed

Udtalelser af Bernstorff om Prinsernes Krigsiver og hans

Frygt herfor hos Holm: Hugh Elliot (i Hist. Tidsskr.

IV n, 1. Bd. S. 815 ff).

37) Brevet findes i Udenrigsministeriets Arkiv (Pakke

vedrørende Felttoget 1788).
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38) Dahll „Artilleriet i Norge i forrige Aar-
hundrede" (i Norsk militært Tidsskrift 1888).

S9) Indberetninger fra Afdelingerne 1788 (i Norske

Rigsarkiv).

40) Medlemmerne : Greneralmajor, Greneralkrigskomniis-

sær og Depnteret i Cxeneralitets- og Kominissariatskollegiet

V. Wackenitz. Gehejmeraad. Stiftamtmand Scheel, Præsi-

dent i Kristiania Willumsen.

41) Medlemmerne: Generalkrigskommissær Peder

Anker, Justitsraad, Generalauditør Wessel og Major ved

Smaalelmske Dragonregiment Hans v. Fritzner. Endvidere

var ovennævnte Wackenitz Medlem af Kommissariatet,

men skulde ikke følge med Tropperne som Følge af sin

anden Stilling. — Den 21. Oktober blev Generaladj utant

Haxthausen udnævnt til Ai'meens Intondant og fik i

denne Egenskab „Sæde og Stemme" i Kommissariatet,

men skulde dog blive i Hovedkvarteret og handle paa

Prins Karls Vegne i alle Forplejningssager (Ordi^e fra

Karl af Hessen til Feltkommissariatet af ^Vio 1788.

Krigsm. Arkiv).

42) I Gehejmearkivet (Aflevering fra Biilowske Sam-

ling i Sorø).

43) Karl af Hessen til Bernstorff d. 21. Septbr.

(i Udenrigsm. Arkiv).

44) Efter Generalkvartermester , Oberst Gedde's,

Journal over Felttoget og senere (i 1795) afgivne yder-

ligere Oplysninger hertil ibegge i Generalstabens Manu-

skriptsamling). Sgl. hermed Prinsens ovennævnte Mé moi-

rés sur la camp agne o. s. v. Side 28 if.

45) Kølge kgl. Resol. af 22. August (i Gehejme-

arkivet, Afleveringer fra Kiigsminist.) skulde „de første

marschfærdige 12,000 Mand Auxiliærtropper" bestaa af:
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Rytteri. 3 Rgter. søndenfjældske Dragoner (å 4 Eskclr.

å 120 Md.), ialt 1440 Md. Chef for Rytte-

riet Generalmajor Dnring.

Fodfolk. 19 Batl. (å 4 Komp. å 120 Md.), 1 Skiløber-

batl. (å 3 Komp. å 100 Md.), ialt 9,420 Md.

Inddelt i 5 Brigader under Greneralmajo-

rerne Fasting, Hesselberg, Mansbach, Schmet-

tow samt Oberst Stricker.

Norske Jægerkorps (6. Komp.) paa 790 Md.

Chef Oberstløjtnant Binzer.

Artilleri. 3 Feltbatterier med ialt 6 tyvepundige

Haubitser, 16 sexpundige og 8 trepundige

Kanoner samt 450 Md. ; af disse Batterier

var det ene dannet af det 17. danske

Artillerikompagni (Kapt. Brechwoldt) fra

Gliickstadt.

1 ridende Batteri med 4 tyvepundige

Haubitser og 16 Amusetter samt 150 Md.

;

dette var dannet af det 10. danske Artilleri-

kompagni (Kapt. Bielefelt) fra Kjøbenhavn,

der opsendtes den 4. September og strax

organiseredes som „let" eller „ridende"

Artilleri.

Belejringsartilleri : 8 tolvpundige og 8

tredivepundige Haubitser.

Hertil kom det saakaldte Bataillonsartilleri,

nemlig ved hver af de 15 Batl. 2 Amuset-

ter, ved hver af de 4 andre 2 trepundige

Kanoner, ialt 30 Amusetter og 8 Kanoner

med 230 Mand.

Chef for Artilleriet Oberstløjtnant Mechlen-

burg.

Endvidere en Pioner- og en Pontonnerafdeling med
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ialt 150 Md., samt til Tjeneste ved Hovedkvarteret en

Infanteristyrke paa IHO Mand og 34 Husarer.

Hele denne Styrke kom dog ikke til at deltage i

Indrykningen, idet Fastings Brigade, der bestod af 2 Batl.

af Bergenhusske og 2 af Vesterlenske Regiment, og som

ved Opbruddet endnu ikke var samlet , senere skulde

overføres ad Søvejen til Strømstad eller Uddevalla. I

den Anledning var i Frederiksværn samlet en Flotille

under Admiral Arenfelt, der foruden denne Styrke tillige

skulde overføre Belejringsartilleriet samt sørge for Over-

førslen og Konvojen af de Transporter af Proviant, Fou-

rage m. m., der vilde blive nødvendige. De bergen-

husske Afdelinger naaede imidlertid først frem til Frederiks-

værn — efter 27 Dages Sejlads fra Bergen — i Midten

af Oktober (Melding fra Fasting af ^^'/lo i Krigsm. Arkiv),

og kom derfor ikke til Sverige, medens de vesterlenske

overførtes til Uddevalla den 18. Oktober. Af de 12

Eskadroner vare to af det Oplaudske Rgmt. ikke marsch-

færdige før hen i Oktober og dirigeredes da til Kongsvinger

for at slutte sig til Biellards Styrke her; det samme var

Tilfældet med Skiløberbataillonen.

Som Følge heraf beløb den indrykkende Hærs Styrke

sig kun til c. 10,000 Md.

Angaaende de Troppesammendragninger, der samtidig

foretoges i Danmark for at være rede, hvis der skulde

blive virkelig Krig mellem Danmark og Sverige, henvises

til Vaupell: Den dansk- norske Hærs Historie

II, S. 243 fF. Af den saaledes sammendragne Styrke

vare de aalborgske og \'iborgske Infanteriregimenter under

General Ahlefeldt i Kantonnement i Nærheden af Sæby,

det slesvigske Rytter- og jj^dske Dragonregiment under

General Moltke i og omkring Hals; en Flotille laa rede

til at overføre dem til Sverige, hvis Forholdene skulde

gjøre det nødvendigt. Der foreligger fra denne Tid,
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inden Regimenterne i Slutningen af Oktober vendte til-

bage til Garnisonerne, adskillige Skrivelser fra Moltke og

Ahlefeldt, hvori de ivrig trænge paa Prins Karl for at

faa Tilladelse til at overskibes til det opererende Korps

og deltage i »?« glorieuse campagne".

Efter Kronprinsens Ønske sendtes i de første Dage

af November to Husareskadroner å 72 Mand uden Heste

til Norge; de ankom den 12. Novbr. — ikke som af

Vaupell 'anført i Januar 1789 — og anvendtes nu under

Stilstanden til Patrouillering langs Grænsen.

46) Ordrer af 17. Septbr. til Krogh og Biellart (i

Krigsm.s Arkiv).

47) Holm: Hugh Elliot, S. 806 ff.

48) Yngv. Nielsen, anf. St., S. 130 ff.

49) Gustaf III'sBref tillRiksdrosten Grefve
Wachtmeister och Statssekreteraren Franc ud-

givne af Gust. Andersson, S. 25.

50) Kgl, General-Krigs-Rattens Protocoller

och Handlingar uti Saken angående fiendteliga

anfallet wid Quistrum och den der skedde
Capitulation, med mera. Gøteborg 1788. S. 32.

51) Gustaf III's Bref o. s. v. S. 27. — Tolls

Biografi S. 51.

52) Se herom udførligt hos Holm: Danmarks
Politik o. s. V. S. 63 ff. ; sgl. hermed samme Forfatter:

Hugh Elliot, S. 806 ff.

53) Tegner: Folkvåpningen i Sverige 1788
(i Svensk historisk Tidsskrift, S. 217).

54) Generalkrigsrettens ovennævnte Protokol-

ler, S. 452. — Hvor intet andet er anført, ere i det

hele taget Forhandlingerne i denne Krigsret med til-

hørende Aktstykker benyttede som Kilde til Fremstillingen

af Svenskernes Forhold indtil Kapitulationen ved Quistrum
;

fra svensk Side er denne Kilde benyttet i Bjorlin's
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ypperlige Afhaurlling . Krigsrorelserna i Bohuslån
1788 (i Tidsskriftet Bidrag till kånnedom om
Gøteborgs och Bohiislåns Fornminnen och
Historia 13—U Hefte).

55) Mansbachs Brigade (3 Batl.), 1 Batl. af Hessel-

bergs Brigade, de 4 smaaleiiske Eskadroner under Oberst

Siin<lt, Jægerkompagniet under Kapt. Hommel.
5t)) Manifestet lød saaledes : Karl , Landgreve og

Prins til Hessen o. s. v. gjøre vitterligt: at da Hs. kgl.

Majestæt til Danmark og Norge for at opfylde sine med
Rusland indgangne Forbindelser og Traktater paa derom

gjort Rekvisition har sét sig nødsaget til at overlade

Kejserinden af Rusland som Hjælpetropper imod Sverige

en Dél af Sin Krigsmagt til Lands og til Vands, saa er

det Allerhøjstsammes Vilje, at disse Hjælpetropper skulle

iagttage den strængeste Orden og Disciplin og ingenlunde

tilføje nogen, som ikke fjendtligen maatte sætte sig til

Modværge, mindste Skade , men at tværtimod enhver

svensk Undersaats Ejendom paa alle Maader skal be-

skyttes og betrygges, og at hvis nogen maatte imod For-

modning understaa sig at røve, plyndre eller udøve andre

Voldsomheder, skal han uden Skaansel med al Strænghed

vorde straffet, da Hs. kgl. Majestæt intet mere ønsker

end, saa meget som Omstændighederne maatte tillade det,

at lette Krigens Byrder og tillige at kunne bidrage til

paa en sikker og varig Fod igjen at hidstille Freden.

Højstbemeldte Hs. Majestæt holder sig da ogsaa forvisset

om, at Sammes Tropper, i Betragtning af denne Frem-

gangsmaade, i Sverige ligeledes vil vederfares en god

Behandling, ,og i Særdeleshed, at Indvaanerne, det være

sig af Borger- eller Bondestand, ikke med væbnet Haand

ville imodsætte sig dem eller fjendtligen angribe samme,

da de, som paa denne Maade mod Krigs-Brug maatte

vorde antrufne under Vaaben, ufejlbarligen ville tildrage
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sig selv og deres den skarpeste Behandling og alle Kri-

gens strænge Følger. (Efter et i Kristiania Rigsarkiv op-

bevaret Exemplar; det findes paa fransk som Bilag Nr. 3

til Karl af Hessens Memo ir es o. s. v.).

57) ..... l'idée, qu'au moment ou noiis allions nous

separer, les cliasseurs, qui tenoient leurs fusils en joué,

alloient tuer ou blesser peut-étre une centaine de cette

petite troupe, et que mes canons détruiroient le reste, me

fut si sensible, que . . .
." (Memo ir es S. 35).

58) Den mindre Styrke, der var sendt for at søge

Forbindelse med Schmettow, vendte paa Efterretningen

om , at Svenskerne stod bag Elven , atter tilbage, og

samtidig indtraf Resten af Hesselbergs Brigade.

59) Norsk mil. Tidsskr. 1883 (Dagbog over

Felttoget 1788), S. 183. — I Strømstad havde iøvrigt

Borgerne forberedt sig paa Modstand, nogle Batterier

vare allerede tidligere anlagte for at forsvare Havnen

mod russiske Kapere, og flere Kanoner kom senere fra

Gøteborg. Modstanden opgaves dog hurtig, og ved

Efterretningen om Indrykningen bleve Kanonerne ned-

gravne i Jorden; Normændene fandt dem imidlertid, og

den 2. Oktbr. indberettede Strømstads Kommandant,

Oberstløjtnant Moth, at man ialt havde opgravet 12 otte-

pundige og 2 trepundige Jernkanoner samt en Mængde

Krudt og Kugler m. m. (Rapport fra Moth til Karl af

Hessen; sgl. Holmberg: Bohuslåns historia II,

S. 47 if).

60) Karl af Hessens Mémoires S. 38.

61) Bjorlin, anf. St., S. 236.

62) Den ovenfor nævnte Dagbog i Norsk mil.

Tidsskr., S. 184.

63) Greneralkrigsr ettens Protokoller S. 21.

— Jeg har ikke andet Steds kunnet finde Bekræftelse

paa, at Prins Karl virkelig har udtalt sig saaledes til
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Funck, ou; formoder derfor, at denne, hvis Udsagn for

Retten i det hele ere temmelige upaalidelige, har givet

sin Fantasi frit Løb i dette som i flere andre Tilfælde.

64) Norsk. mil. Tidsskr., S. Ib5.

65) Biilows Optegnelser om Felttoget (i den

soranske Mannskriptsamling Nr. 85 D.)

66) Flere Aar efter synes Spørgsmaalet om vore

Amusetters Optræden ved Quistrum at være rejst af

Prins Karl og i Oberstløjtnant Mechlenburgs Svar herpaa

af ^7i2 17H1 (i Gehejmearkivet, Aflevering fra Sorø Nr. 85,

A. 79) hedder det: „Im Grunde gereicht dies unserer

Artillerie so viel weniger zur Ehre wenn man bedenkt,

dasz in der Kriegsgeschichte der Fall wohl noch nicht

gewesen ist und wahrscheinlich nie wiederkommen wird,

dasz eine so betragliche Anzahl Kanonen wie hier ge-

sammlet war in einer Distanz, wo kein Schuss fehlen

miisste, gegen einen Haufen Leute auffåhrt, die auf einem

Chaussee und einer Felsenwand beschrånkten Platz ein-

geschlossen so lange fortwahrend auf das lebhafteste

beschossen worden, und doch dui-ch diese Feuer so wenig

verlieren, obgleich man sehr kaltsinnig zugegeben, dasz

alle diese Kanonen, nachdem sie aufgefahren, sich mit

aller moglichen Weile zum sicheren Schusz einrichten

konnten.^ Han tilskriver hverken Kanoner eller Lavetter

Skylden, men udelukkende den slette Betjening, og be-

klager 3ig herved over de Kabaler, der bleve lagte mod

ham fra Kammeraters og Undergivnes Side, og hvis Følger

viste sig den Gang.

67) General Mansbachs Rapport om sin omgaaende

Bevægelse (i Gehejmearkivet, Aflevering fra Sorø Nr. 85,

F. 5).

68) Norsk. mil. Tidsskr., S. 188.

69) Gustaf III's Bref o. s. v., S. 33.

8
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70) Ifølge Skrivelse fra Prins Karl til Mansbach af

4. Decbr. 1788 (Krigsm. Arkiv).

71) Bjorlin, anf. St., S. 294.

72) Dette frenihæver han i sin ovennævnte Rapport.

Forøvrigt blev Rygtet om, at en tidligere deserteret norsk

Soldat, Lars, som nu tjente i Quistrum, havde vist Mans-

bach Vejen, meget almindeligt i Sverige (sgl. General-

krigsrettens Protokoller S. 380 og Daa, Norske

Bygdesagn II. S. 64).

73) Rapport fra Mansbach af 4. Oktbr. (Krigsm.

Arkiv). Han fortæller bl. a. heri, at Indbyggerne i

Vånersborg alle ere „store Antiroyalister". — I Dag-

bogen i Norsk mil. Tidsskr. 1883 S. 190 opgives

Værdien af Magasinbeholdningerne til 25,000 Rdl. ; disse

maa i hvert Fald have været meget betydelige, da Mans-

bach ved sin Tilbagemarsch havde saa stort et Forraad

af Korn tilbage , at han maatte lade det sælge ved

Auktion.

74) Tegner: Gustaf Mauritz Armfelt (Stockholm

1883), I. S. 250. Dette Værk har i Forbindelse med

samme Forfatters ovennævnte Afhandling Folkvåpnin-

gen i Sverige 1788 (sé Anm. 53) væ.ret Hovedkilden

til min Fremstilling af Gustav III's og Armfelt's Folke-

rejsning.

75) Som Kuriosum skal anføres, at i et Brev fra

Generalløjtnant Krogh til Karl af Hessen fra Oktober

Maaned (i Krigsm. Arkiv) er som Bilag vedlagt et Papir

med Overskrift „Der Konig v. S. soli neulich gesagt

haben", hvori Kongen beskriver sin Stemning i Sommeren

1788 inden den danske Erklæring og efter denne; ^han

slutter saaledes : „Die Tiircken opfern mich ihre Schåtze,

Preussen ist auf meiner Seite , Engelland sucht meine

Freundschaft, Frankreich meine alliance^ und Spanien

kann ich haben wenn ich will. Was konnen nun meine
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Feinde? An Danemark rache (ich) mich, und die Kayserin

von Rusland soli so gedemiithigt werden, dasz Sie, mit

der Aiifopfenmg von der Krim, Selbst mich um den
Frieden mit den Tiircken Litten, und auch nicht eher

haben soli. Den Kayser — oh! den Kayser den lache

ich von."

7G) Gustaf I II 's Bref o. s. v., S. 80.

77) At Armfelt ogsaa har været i en nedtrykt Stem-

ning efter Underretningen om Nederlaget ved Quistrum

røber følgende Brev til hans Hustru (^lo): „Grrand Dieu!

dois-je survivre a tant de honte pour ma patrie. qui

parait s'accumuler a chaque instant ! Tranfelt et les autres

n'ont pas manqué de bravoure, mais ils se sont laissés

toumer comme des sots. Enfin, la premiere nouvelle que

nous aurons, sera probablement la prise de Gothembourg

. . .
." (Tegner: Folk vapningen i Sverige 1788,

S. 222, Anm. 8).

78) Haxthausens Rapport til Karl af Hessen
om hans Sendelse til Goteborg findes i Udenrigsminist.

Arkiv (førnævnte Pakke).

7t)) Denne Fremstilling er i Uoverensstemmelse med
den i Schinkel-B ergmann, Minnen ur Sveriges
nyare Histor ia II, S. 58 givne. Ifølge denne toges

Bindet først fra hans Øjne, da han stod overfor Kongen,

hvoi'paa denne strax udtalte sig omtrent, som af Haxthau-

sen anført, dog kun med meget færre Ord. Deretter

hedder det: „Konungen våntade, att Haxthausen hårpå

skulle svara: men denne, ehuru en annars fin och slug

herre , blef så forbluffad så val af konungens nårvaro,

som hans stolta sprak, att han ej kunde framkomma med

ett enda ord, utan bockade sig och gik." Samtalen havde

ingen Vidner, og den Schinkel-Bergmannske Fremstilling

er altsaa en Andenhaandsberetning. Da Haxthausen

ikke kan have haft nogen Grund til at farve sin Beret-

8*
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niug, medens det vel i Gøteborg kan have været af Be-

tydning for Kong Grustav at fortælle, hvilket overvældende

Indtryk hans Nærværelse gjorde paa den danske Udsen-

ding, tør man sikkert anse H's Rapport for temmelig

korrekt.

80) Sé herom nærmere Holm: Danmarks Politik

o. s. v., S. 68 ff.

81) Holm: Elliot, S. 809.

82 1 Som Følge heraf vare de diplomatiske Forbin-

delser mellem Danmark og Sverige ikke afbrudte, og den

svenske Greneralkonsul i Kristiania, Martinau, opholdt sig

i lang Tid i det danske Hovedkvarter, hvilket selvfølgelig

aldrig var sket, hvis Danmark havde betragtet sig som

krigsførende Magt (sé Yngv. Nielsen, anf. St., S. 153 ff).

At denne Skælnen mellem „partie intégrante" og „partie

auxiliaire" ikke kunde vinde almindelig Forstaaelse blandt

det svenske Folks store Masse, er saare naturligt; „Juten"

betragtedes nu som før som den gamle Arvefjende

(Tegner: Folkvåpningen, S. 236).

83) Afskrifter af Elliots Brev og Karl af Hessens

Svar herpaa (i Gehejmarkivet, Aflevering fra Sorø Manu-

skriptsamling Nr. 85 A 22—24); sgl. Holm: Elliot

S. 818.

84) Karl af Hessen, Mémoires o. s. v.

S. 71 ff.

85) Holm: Elliot S. 817. — I et Brev af 16.

Septbr. skriver Bernstorff: „Le plus grand menagement

est necessaire et mon devoir et ma conscience me for-

cent de m'opposer ab'solument å tout ce qui y contrediroit",

men den 30. Septbr. hedder det : „Mon devoir me force

par consequent d'estre dans ce moment de l'opinion que

méme une entreprise sur Gothenbourg ne seroit plus de

saison malgré tous ses cotés d'ailleurs si avantageux et

si evidents."
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86) Gehejmearkivet, Aflevering fra Sorø Nr. 85, A 27.

87) Til Belysninor af den skuffede Stemning i Norge

i den Anledning indeholder Yngv. Nielsens oftnævnte

instruktive Afhandling mange Bidrag; hvad Martinau ind-

beretter til Kong Gustav herom, maa dog betragtes som

i høj Grad overdrevent.

88) Denne Beskyldning er bl. a. fremdraget af den

ansete svenske Forfatter v. Beskow i dennes: Om
Gustaf III såsom ko

n

ung och menniska (Svenska

Akademiens handlingar 4*2. Bd.) 4. Dél, S. 265 ff.. hvori

han har givet en højst sympatetisk Fremstilling af Kongen,

men i sin Iver for at give Billedet dets fulde Glans ad-

skillige Steder er gaaet altfor vidt. Hans Udtalelser om
Prins Karls Higen efter at blive svensk Konge ligesom

ogsaa Paastanden om, at han søgte at modarbejde Afslut-

ningen af Vaabenstilstandene, ere løse Gisninger uden

Bevisgrunde (sgl. Holm, Danmarks Politik o. s. v.

S. 41, Anm. 1). Udtalelser af samme Natur af den

samvittighedsløse Æventyrer, Manderfelt, en af de ob-

skure Personer, med hvilke Kong Gustav mod Slutningen

af sin Regering nedværdigede sig til at træde i Forbin-

delse for at fremme sine Planer, kunne ikke tages i Be-

tragtning (sé disse Udtalelser hos Yngv. Nielsen, anf.

St., S. 256 ff).

89) Oberst Nicolaj Tidemands Optegnelser
om sit Liv og sin Samtid i Norge og Danmark
1766— 1S28, udgivne (1881) af C. J. Anker.

90) Generalmajor W. N. de Seue's Levnets-

løb og Tidshistorie. Kristiania 1811.

91) Da jeg senere vil faa Lejlighed til paa anden

Maade at komme udforlig ind paa disse Forhold, for-

beholder jeg mig paany at optage Æmnet om Tidemanda

m- fl. Angreb paa Prinsen for hans Forhold i 1788.
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Man kan naturligvis — med Hensyn til Karl af

Hessens Forhold som Chef for den indrykkende Hær —
indvende, at Prinsen under saadanne Omstændigheder

aldrig burde have paataget sig Ansvaret for Ledelsen,

men man glemmer da, at Krigshistorien viser mange

Exempler paa Greneraler, der uden Betænkning have

paataget sig Kommandoen over lige saa slet udrustede

Tropper som de norske i 1788. Der er vel heller næppe

nogen Tvivl om, at der, om det var lykkedes Prinsen at

besætte Gøteborg og derved bringe Kong Gustav i en

yderst farlig Stilling, ikke vilde være bleven Tale om at

kalde denne Indrykning et „Abderittog", og det er vel

endog muligt, at Prinsen da vilde have erhværvet sig

Navn som Feltherre, og at et dækkende Slør var bleven

kastet over Manglerne ved Armeen.

92) Det er betegnende for Tilstanden at sé, hvor-

ledes Kollegiet klamrer sig fast til Erklæringer fra Direk-

tionen for Varemagasinet om, at Munderingsgjenstandene

skulde vare den fastsatte Termin ud. „Diese Herren

beurtheilen die Sache bios nach denen oeconomischen

Grundsatzen .... nicht aber aus dem Gesichtspunct,

wie der General dem die Armee anvertraut ist, der fiir

sie sorgen und mit ihr agiren soli . . .
." skriver Prins

Karl bl. a. til Kollegiet, og han tilføjer: „Uberall ist jetzt

in diesem kritischen Zeitpunct nicht zu untersuchen von

welcher besseren oder schlechteren Beschaffenheit die

Mundierung nach den Terminen seyn sollte, sondern

von welcher sie ist." Og da i Vinteren 1788 — 89, hvor

man maatte forberede sig paa atter at rykke i Felten

efter Stilstandens Udløb, Kollegiet atter vilde indlade sig

paa vidtløftige økonomiske Betragtninger, skriver han:

„Jetzt kann die erste und fiirnehmlichste Frage nicht von

Berechnungen, nicht von vielleicht geschehener vormaliger

il bele Wirtschaft einiger Regimenter seyn, sondern keine
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andere als diese, was bedarf die Armee uin zii 1. Mai

ins Feld riicken zu konnen.''

93) Brudstykke af et Brev (Gehejmark. Aflev. fra

Sorø Nr. 85, G. G).

94) Om Magasinet i Vanersborg sé ovenfor Anm. 73.

05) Breve fra Strickei- til Prins Karl i Oktober

(Krigsms. Arkiv).

9f)) Mémoires 8. 40.

97) Mansbach indberetter den 10. Oktbr., at hans

Tropper et enkelt Sted have brugt Vold for at skaffe

Fourage til Veje, og at der i den Anledning har været

"Uroligheder blandt Bønderne ; han har derfor givet Ordre

til at gaa saa lemfældig til Værks som mulig.

98) Oranberg, Gøteborgs historia. I. S. 102 ff

og Holmberg, Bohusians historia. I. S. 185 ff.

Ogsaa Tegner, Folkvapningen, S. 240, indrømmer,

at de svenske Beretninger ere i høj Grad overdrevne,

medens der dog tillige (i Anm. 2) anføres enkelte Beret-

ninger om strenge Udskrivninger. Det heddei' samme Sted,

at naar man sOgte Betaling hos det danske Kommissariat,

maatte Leverandørerne nøjes med en Paategning paa An-

visningssedlen
,

„att Fougden skal liquideret", og at det

er hertil. Omkvædet i Bellmanns Vise „Wetz kurir från

Bohuslån" sigter:

„Juten var si gu ej bang,

ropte: slaae i mere,

glasen i klang!

Fougden skal liquidere."

I et Brev til Elliot fra Karl af Hessen (^/„, Uden-

rigsm. Arkiv) skriver denne, at han har haft den Glæde,

at alle de Krav paa Skadeserstatning, der ere indgaaede

til ham, ikke beløbe sig til over 100 Rdl., ligesom Elliot



120

den 24 Oktbr. skriver til Prins Karl, at Armeens Op-

førsel „ne merite que des recompenses pour sa moderation

et sa bonne tenue" (Memo ir es, Bilag 22).

99) I Udenrigsm. Arkiv.

100) Karl af Hessen til Bernstorff (Bohus ^/lo) i

Udenrigsm. Arkiv.

101) Stilstandsforslaget findes i Mémoires som

Bilag 4.

102) Eeltkommissariatets Kopibog (Norske Rigs-

arkiv). — Skrivelse fra Kommandanten, Oberstltnt. Moth,

til Prins Karl af ^^/jo (Krigms. Arkiv).

103) Schwenzens Rapport om Baadenes Opbringeise

er dateret Uddevalla den 12. Oktbr. (Krigsm. Arkiv).

Han skriver her bl. a. om Løjtnant Hals: „Denne Hals

er ellers en meget duelig Officer, og jeg véd ikke med

Grund, hvorledes kand være tilgaaed, at ingen af disse

Bønder af hans Commandoe er bleven nedlagt, førend de

fik bemægtige sig Jagterne." — Fra Akershus — „in

seinem Loche" — skrev han flere Gange til Prins Karl

og udtalte sin Sorg over, at han ved at handle mod en

given Ordre havde været Aarsag til dette Uheld; et af

disse Breve (^/ig) slutter saaledes: „Gott gebe aber, dasz

ich der groszte Sunder bei der kgl. nordschen Armée

wåre, die Fehlers begangen, so glaube, dasz die kleinsten

bald unter gute Fuhrers eben sowohl Brigaden wie

Bataillons mit gutem Erfolg zu ihren Konigsdienstes Wohl
kommandiren wtirden.''^

104) Sé herom Mémoires S. 85 fP og de her anførte

Bilag. — Erstatningsbeløbets Størrelse er anført efter en

Indberetning af 10. Marts 1789 (Udenrigsm. Arkiv) fra

Overkrigskommissær Terkelsen, der fra dansk Side deltog i

Forhandlingerne om Skadeserstatning ; i Mémoires (Slut-

ningsbemærkningen efter Bilagene) er Summen angivet at

være 42,443 Rdl.

I
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106) Tegner, Folkvåpniugen, S. 237 øverst. —
I et Brev af ^Vio f^'a Karl af Hesseii til Bernstorff

(Udenrigsm. Arkiv) heddei- det i Anledning af en Samtale

med Elliot om Stilstandens Forlængelse: „L (Elliot) ajoiita,

qn'il ne me falloit pas laisser duper par le Roi de Siiéde,

que quatre ou cinq jours de prolongation n'etoient rien,

mais que cinq semaines etoient un terme , et que si le

Roi de Suéde ne le vouloit pas, il me conseilleroit de

continuer la guerre."

106) Mémoires, S. 91.

107) Ordrer af 14. Oktbr. (Krigsms. Arkiv).

108) Hos Tegner, Folkvåpniugen, S. 238, hedder

det, at Armfelt allerede havde begyndt at kaste Fjendens

Forposter tilbage ; herom forlyder dog intet i Mansbachs

og Strickers Rapporter.

109) Mémoires, Bilag 15 og 17; sgl. Tegner
anf. St., S. 238 og Yugv. Nielsen anf. St., S. 172.

1 1 0) Karl af Hessens Breve til Bernstorff fra Okto-

ber Maaned (Udenrigsm. Arkiv); sgl. Mémoires, S. 98 ff.

Flaadeafdelingen, der skulde overføre Tropper og Materiel

og konvoiere Transporterne, spillede en besynderlig Rolle

under disse Efteraarsbegivenheder, idet den Størstedelen

af Tiden laa uvirksom i en lille Bugt nord for Strøm-

stad, hvorfra den stadig meldte, at „kontrær" Vind

hindrede den i at løbe ud. Efter Felttogets Slutning

blev Admiral A renfelt i den Anledning stillet for en

Krigsret, men døde under Forhandlingerne; Undersøgelserne

fortsattes dog. men om Resultatet af dem sér jeg mig

ikke i Stand til at give Oplysninger.

111) Mémoires, S. 81.

112) Tegner, Folkvåpniugen, S. 22G ff.

113) Granberg, Gøteborgs Historia I, S. 105; sgl.

Mémoires, S. 87. Hos Tegner, Folkvåpniugen S. 233

hedder det. at Almuen i Bohuslen ..forbannade lands-
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liofdingen, som ej uppbådat landtvårn , som i andra

provinser.

"

114) Indberetninger fra Mansbach og Mechlenbnrg

af ^^/lo og ^^/lo (Krigsm. Arkiv).

115) Tegner, Folkvåpningen, S. 237, Anm. 3.

116) Skrivelse af ^^/jq (Krigsm. Arkiv).

117) Se nærmere herom Holm, Danmarks Politik

o. s. V., S. 42.

118) Noten findes som Bilag 16 i Mémoires; sgl.

Holm, anf. St., S. 43.

119) Indberetning fra General Lepel af '^'^/jo (Uden-

rigsm. Arkiv).

120) Allerede i Jmii Maaned havde Prins Karl saa-

ledes udtalt Ønsket om at faa Binzer op til Norge, der-

som der skulde blive Krig med Sverige (Gehejmearkivet,

Aflev. fra Sorø Nr. 85, A. 118).

121) Skrivelser fra Binzer til Prins Karl i Oktober

Maaned (Krigsm. Arkiv). — B. havde bl. a. undersøgt

den gamle Fæstning Bohus meget nøje og i sin Rapport

om dens Tilstand erklæret , at han ikke kunde indse,

hvorledes man skulde kunne forsvare den i dens nu-

værende Stand. Hertil bemærker Prinsen: „Ich håbe es

auch gesehen und weisz wohl, dasz es nicht Gibraltar ist,

aber ein braver Kerl kan sich gewiss darinnen wehren!"

122) Medens Disciplinen blandt Tropperne ellers

overalt synes at have været særdeles god, var dette ikke

ganske Tilfældet ved Strickers Afdelinger — i oven-

nævnte Skrivelse af ^^/lo fortæller han saaledes, at han

en Dag prøvede at slaa Alarm, men der mødte ingen.

Det er sandsynligt, at der har været nogen Misstemning

mellem Stricker og hans Undergivne, da han i en Skri-

velse af ^^lii søger at rense sig for en Beskyldning her-

for og erklærer at være bleven bagtalt ved Hoffet i den

Anledning.
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123) I et Brev af ^^/lo fra Prins Karl til Bernstorff

(i Udenrigsm. Arkiv), hvori han udtaler sig om Sandsyn-

ligheden af Fjendtlighedernes Fortsættelse, hedder det

bl. a. : „Den kære Kronprins har endnu ikke Lyst til at

begive sig til Kjøbenhavn, han betragter ikke Felttoget

som endt", og han tilføjer i Anledning af, at man vel i

Danmark vil skyde Skylden herfor paa ham: ..men Prin-

sens Vilje lader sig ikke lede, som De nok véd, kære

Ven : han tager en Bestemmelse, og saa rokker man
ham ikke.^

124) .,Ce que j'ai fait est beaucoup plus pour mon
pays et pour mon peuple, que pour le Prince de Hesse.

Je console le peuple en lui montrant que je m'occupe de

lui.'" (Kong Gustav til Elliot, Mémoires, Bilag 22,

Litra C.

125) Tegner, Folkvåpningen, S. 240.

126) Kongens Deklaration af ^Vio? Prinsens og

Elliots Brevvexling og de øvrige hertil hørende Akt-

stykker findes i Mémoires, Bilag 19 og følgende.

127) Denne var bleven yderligere ophidset ved de

Rygter, der med Kongens Vidende og Vilje — saaledes

paastaas det i hvert Fald i Granberg. Gøteborgs
Historia, I. S. 84 ff — udspredtes om. at Prinsen af

Hessen medførte Torturinstrumenter for at pine Befolk-

ningen, og at „Kristian Tyrans" Dage saa vilde vende

tilbage. I en af de opbragte Baade fandt man nemlig

en Kasse med forskjellige Instrumenter, der formentlig

have tilhørt nogle Læger, men som bleve udgivne for at

være Bøddelredskaber — 2 Skarpretterøxer i Futeral, et

Jærn til Brændemærkning . Reb og Kæder til Galgen,

Bøddeltænger o. s. v. — : de Personer, der undersøgte

Sagen, udstedte et Certifikat om, at det virkelig forholdt

sig saaledes, i Gøteborgs „Tidningar" indførtes en Beret-

ning herom, og Sagen vakte en Dél Opmærksomhed i
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Udlandet. Det er selvfølgelig utænkeligt, at det virkelig

har været Tortiirinstrumenter, men i den svenske Almue
fandt Beretningen almindelig Tiltro, og Mindet herom

levede længe, ligesom der i den Anledning udkom en

Mængde Smædeviser om Prins Karl. Jeg har haft Lejlig-

hed til at sé flere af disse. Slutningsverset i én af dem
lyder

:

Apropos et E,es-Ap'tek

Som Avisan sade

:

Af Tummskrufwar, galgkrok, rep

Bilor, Prinsen hade.

Hwad for slutsats tar man an

Af slika Instrumenter,

Jo, at han år en Tyran

Såkra documenter.

I en anden lyder et Vers

:

Med fasa betraktades bilor och tåg

Galgkrokar, tummskrufwar, kniptånger;

I Christian den omildes tid man slikt såg,

Hvarmed man halshugger och hånger.

Det tilføjes i en Anmærkning: „Formodeligen hafwa

desse Skarpråttare-werktyg icke warit åmnade till något

annat behof ån till at hålla den norrske Soldaten uti

strång disciplin."

Sé endvidere Mémoires, S. 88 ff*. ; sgl. Yngv.
Nielsen, anf. St., S. 163.

128) De herhen hørende Aktstykker, hvoriblandt

Landmaalerens Fremstilling af Sagen, findes i Udenrigsm.

Arkiv. — Han blev ført til Frederikssten Fæstning, men
løslodes næste Aar efter Prins Karls Ønske.
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129) Sé herom Mé ni o i res, Bilag 80 og Tegner,
Folkvåpningen, S. 242.

130) Sgl. Tegner, G. M. Arnifelt, I. S. 27(i— 77;

Armfelt udtaler sora sin Overbevisning, at en „inassacre"

ikke vilde kunne været undgaaet, om Prins Karl var

rykket gjennem Varniland fsmme Sted S. 277, Anm. 1).

131) Ordrer af I. Novbr. i Krigsni. Arkiv: fuld-

stændig Kopi af disse findes i Billowske Manuskriptsani-

ling i Sorø Nr. 85. F. 3.

132) Stilstand sforslaget er Bilag Nr. 32 i Mé moiré s.

133) Om Stemningen i disse Dage og de forskjellige

Festligheder henvises til Norske Intelligentssedler

1788 og Yngv. Nielsen, anf. St., S. 179 ff.

134) Artikel 3 i ovennævnte Stilstandsforslag.

135) Indberetning af ^Vs 1789 om Tilstanden ved

Feltlazarethet fra Felthospitalskrivei- Ove Hjort (Norske

Rigsarkiv).

138) Meddelt mig af Arkivfuldmægtig HuitfehU-Kaas

i Kristiania.

137) Skrivelse fra General Fasting til Prins Karl af

^8/7 1789 (Norske Rigsarkiv).

138j I sin Korrespondance med Kollegiet i Vinteren

1788— 89 vender da ogsaa Prins Karl stedse tilbage til

at fremhæve Lægernes Udtalelser herom.

139) Rapport af 2^/12 1788 fra Haxthausen til Prins

Karl om Forholdene ved Frederiksstad Hospital (Krigsm.

Arkiv).

140) Rapport af ^0/12 88 til Kollegiet (Norske Rigs-

arkiv); sgl. Meddelelsen i Tidemands Optegnelser S. 212.

141) Indberetning af 'V? ^^ til Kollegiet (Norske

Rigsarkiv). Heri beder han bl. a. om Myndighed til at

ordinere Vin og styrkende Kost, da de syge i Stedet for

Suppe og Kjød faa „Kavringer og Fladbrød".

142) Ifølge Hjorts ovennævnte Indberetning.
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143) I Rapporter nævnes flere Exempler herpaa;

saaledes fortælles det, at en Officer fik en spansk Flue

i Stedet for et Laxativ og døde som Følge af denne For-

vexling.

144) Skrivelse fra General Krogh af ^^/lo 88 til

Kollegiet (Norske Rigsarkiv).

145) Af de indsendte Lister over syge og døde ved

Afdelingerne, som jeg har gjennemgaaet (i Norske Rigs-

arkiv og Krigsm. Arkiv), ere mange meget mangelfulde

og give ikke tilstrækkelige Oplysninger; men det synes

dog, at Antallet af døde langt fra kan have naaet det

Tal — 3—4000 — , som Tidemand opgiver.

146) Sé herom Holm, Danmarks Politik o. s. v.,

S. 46 if.

147) Forhandlingerne i 1789 findes udførlig beskrevne

hos Holm, anf. St., S. 49 ff'.

148) Angaaende Benzelstjernas Plan tillader jeg mig

at henvise til den udførlige Skildring, jeg — delvis med

Benyttelse af utrykte Kilder — har givet heraf i Illu-

streret Tidende 1889 (Nr. 21 og 22).







GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG.

DEN ANDEN
SLESVIGSKE KRIG

Af

Capitain C. Th. Søpensen.

Med 6 Kort.

I-llI. — K; Kr.

Minder fra 10de Batteri 1864.
Af

Oberstlieutenaiit V. Edsberg".

1 Kr.

Nordsø-Eskadren

Kampen ved Helgoland
d. 9. Mai 1864.

Af

0. L u t k e n
,

Premie»Iieutenant i Marinen-

Med to Portraiter og Træsnit i Texten

2 Kr. 75 Øre.



GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG.

STRUENSEE.
Af

Prof., Dl. Karl Wittich.

Paa Dansk ved
Premierlieutenant C. Blangstrup.

Med et Forord af

Prof., Dr. Edv. Holm,

samt med Struensees Portrait.

3 Kr.

Af Pressens LTdtalelser anføres:

..Berlingske Tidende'-: . . . „Det foreliggende af Prmlt.
Chr. Blangstrup bearbejdede og forøgede Skrift, hvis Paa
lidelighed og Upartiskhed faar Anerkjendelse og en god Støtt»

i et Forord af Prof. E. Holm, er en livlig fremstillet Sklldrin«

af den for vort Lands Historie saa interessante Periode . .
.'

..Politiken^': . . . „Bogen er en paalidelig Vejleder i d«

historiske Kjendsgærninger ... vil læses med Udbytte Oi

Fornøjelse af det store Publikum . . . Idet den bestemt slaa:

Kærlighedsforholdet mellem Struensee og Karoline Mathild*

fast, er den desuden en god Modvægt mod en nylig udkommei
fransk Bog, som gør et forgæves Forsøg ])aa at benægte e

saadant Forhold . •
."

.^Dagbladet : . . . „Den danske Udgave er besørget mec
Omhu: flere Undersøgelser fra de senere Aar ere blevnt

raadspurgte og deres Resultater anvendte, og Forf. har tilføjel

en Række Uddrag af Indberetninger fra Kjøbenhavn til del

kursachsiske Hof, der bringe adskilligt Nyt. Bogen er saaledes

et fortjenstfuldt historisk Skrift, der vil læses med Interesse

af Alle."

..Nationaltidende :"
. . . „han (Bearbejderen) har løst Opgaven

med Smag og Kritik. Wittichs Bog i Blangstrups Bearbejdelse

fyldestgjør alle de Hovedkrav, der kunne rettes til en Frem-
stilling af Struensees Historie . . . Fremtiden vil vel kunne
bringe nye Enkeltheder, men ikke noget, der i en væsentlig

Grad vil kunne kaste nyt Lys over selve Hovedsagen."
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